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DARBININKŲ ŽINIOS

vėl

POPIEŽIUS kalbės per 
radio Kalėdų dieną, prane
šimai iš Romos sako. •

•as.
oti- 
ėvų

azleton, Pa. — Kietos 
ies kasyklose sustrei- 

2,400 darbininkų, ir 
pat skaičius dar grą- 
streikavimu Sausio 15

nebus pakelta mokes- 
po $2 dienai daugiau.

kiečius. P(^60 valandų kariavimo vyrai sugulę pasilsėti tyruose.

(27-ti metai :: £7th Year)

eje
tas visai naujenybės

uvo 21 Darbininkas

TUNISIJOJE ATSIBU- 
NA PASKIRI SUSI

RĖMIMAI

JAPONAI VĖL GERO
KAI SUMUŠTI ,

RUSŲ FRONTO 
ŽINIOS

I CHUTRO šokikai 

MA MEIER — sopr. 

lukrelė JULIANN 
ZYAUSKAI

iquippa, Pa. — Auto- 
i važiuojant su paša

lais ties stačiu iškaltu 
rienu kalnu, atsiliuosa- 

kalno šonas užgriuvo 
autobusą su žmonėmis 
Bmė. Iš 24 asmenų tik 

liko gyvi. Busas va- 
o Į Pittsburghą pava- 

darbininkai gryžo iš
o.

uv. Valstijos ir Brazili- 
pasirašė sutarti sulyg 
ios Brazilija 1943 mė
lį pristatys Į Su v. Vals- 
s 50,000 tonų gurno ža- 
os.

atybos darbai visoje 
ie karo metu sumažės 
umatoma 1943 metais 
milijonas statybos dar- 

nkų* galės pereiti į ka- 
eikimenų industriją, sa- 

Darbo Sekretorius Per-

levelande ir Lorain, O., 
sustreikavę laivų sta- 

s darbininkai. Sugry- 
dirbti, bet tarybos tę- 
i. Taisymas laivų ku- 
visą vasarą veikė Eže- 
e vėl prasidėjo. Darbi
ai kurie dirba prie tai- 
br apatinių laivo dalių 
gauti daugiau mokes-

50c.

■ Detroit. — Willow Run 
d naujai išstatytose 

.tuvėse jau! išdirbama 
Juliann Luiza, nepilnai 5 n$į&ki bomberiai. Aukš-

as darbingumas joje 
pasiektas tik 1943 m. 
oje pusėje.

os pakavimo keturių DOVANOS KUl®iųjų skerdyklų darbi-V Iv.UWąms karo darbo tary_
_ -zoUtiko pakelti algas po
m IZ'^ Will Kr valandai. Tas palie- 
a 91 Km w ITIIĮ l«*54,000 darbininkų.

Iš Tunisijos karo fronto 
Amerikiečių- 

buriai 
jiegų 

pasie- 
atstu 

Už-

praneša kad 
Britu Commando 
darė' staigius _ ašies 
puolimus Tunisijoje, 
kę iki penkių mylių 
nuo miesto Bizerte. 
puolimas daryta juromis iš 
Prancūzų Morokkos.

Prancūzų jiegos veikian
čios pietuose nuo miesto 
Tunis, darė puolimus ašies 
dalinių, smarkiai juos su- 
mušant; paėmė dikčiai ne- 
laisvių, ginkluotų vežimų 
ir artilerijos.

Admirolo Darlan aiškes
nis pasireiškimas savo nu
sistatymo sušvelnino Britų 
ir Amerikiečių pažiūras i 
ji. Jis pasisakė dabar no
ri tik karą laimėti, nesi- 
spiria būti Prancūzų val
džios galva Afrikoje. Jis 
sutiko pavesti alijantams 
stiprų Prancūzų karo lai
vyną likusį Dakare, Pran
cūzų kolonijos uoste vaka
rų Afrikoje. Ir tą uostą 
pavedė ■ ali jantafris naudo
tis.

Adm. Darlan’o nuolaidu
mas leidžia ir jo priešams 
kitų partijų Prancūzams 
pritarti jo darbams. Jie ti
ki su alijantų pagalba iš
laisvinti Prancūziją.

• Prancūzai sako gali su
daryti apie 300,060 pagelbi- 
nės kariuomenės iš Afrikos 
Prancūzų ir kolonijų žmo
nių. Tos armijos vadovy
be užsiima Gen. Giraud. Ją 
tik turi alijanjtai apgink
luoti.

S. V. lakūnai bomberiais 
užatakavo Japonų subma- 
rinų stovyklą Kiška saloje 
Aleutiškoje grupėje, ir or
laiviu stoti Munda, New 
eorgia saloj, Solomonų gru
pėje. Padaryta žymių nuo
stolių.

Amerikos submarinai
paskandino 7 Japonų lai
vus Pacifike. Taip tai iki 
šiol jau nuskandinta apie 
160 Japonų karo laivų.

Iš Guadalcanal salos or
laivių stoties vienas skad- 
ronas Amerikos lakūnų sa
vo bomberiais bėgyje per
eiti] 5 savaičių atakavo 88 
Japonų kariškus laivus ir 

Nuskandintatransportus.
ar sugadinta 18 laivų.

Ant Naujos Guinejos sa
los Amerikos ir Australi
jos kariuomenės žygiuoda- 
mos pirmyn pakraščio sri
tyse išnaikino daug Japo
nų jų Įrengtose tvirtovėse. 
Pražygiavo pro apie 100 
tokių tvirtovių, kuriose iš
mušta arba suimta Japonai 
kareiviai. '

Roma Nazių Rankose
Iš Maskvos praneša kad 

Roma esanti okupuota 50,- 
000 Vokiečių kareivių, ir 
kad Italai kareiviai turėjo 
iš miesto pasitraukti delei 
betvarkės ir subliurimo.

Roma norima išgelbėti 
nuo bombardavimo ir »sako 
tuoj bus apšaukta atviru 
miestu, neapgi nkl u o t u.

Britai dažnai bombar
duoja kitus Italijos mies
tus.

BRITŲ lakūnai pereitą 
savaitę darę smarkų puo
limą Vokietijos miestų del 
prasto oro prarado 18 sa
vo bomberių. ^Užpuolimai 
daryta šiaurrytinis Vokie
tijos miestų.

Gruodžio 21 atakavo Mu- 
nichą, nazių partijos atsi
radimo miestą. Britai vėl 
neteka 12 savo bomberių.

New Yorke, viena moti
na išsiuntė savo sunui Ka
lėdų dovaną Į kariuomenę, 
sugryžus iš pašto namie ra
do pranešimą kad jos sūnūs 
užmuštas karo veikssmuose 
vakarų Europoj.

Darbininkėms Mados

MI I ? G U 
" MARGA

Rusai Praneša apie Lai
mėjimus Dono Ruože 
Maskva, Gruodžio 23. — 

Rusų kariuomenė, žygiuoja 
pirmyn skersai vidurį Do
no upės ir atėmė iŠ Voki’e- 
čių “kelis tuzinus” kaimų 
daugiau, savo užsimojime 
atsiimti Rostovą. Vokiečių 
nuostoliai apię 55,000 už
muštų ir suimtų.

Vokiečiai bėgą suirutėje, 
ir Rusai priėję J.20 mylių 
šiaurėje nuo Rostovo.

Jei bolševikams ’ pavyktų j 
pasiekti Rostovą jie užkir-j 
stų kelius Vokiečiams pa
sitraukti iš Kaukazo ir iš 
Dono-Volgos alkūnės prie 
Stalingrado toliau rytuose.

Rusų veikimas surūpino 
Vokiečius ir apsunkino vi
są Hitlerio Kaukazo užka
riavimo vajų. Naziai deda 
pastangas atsilaikyti, sku
biai siunčia naujus rezer
vus prieš raudonuosius.

LAVAL TARĖSI SU
HITLERIU

Nazių1 prislėgta Praneu- 
zija Hitlerio spiriama dar 
duoti daugiau savo darbi
ninkų Vokietijos karo dir
btuvėms. Sako, Lavai nu
raminimui nazių gal pasiū
lys duoti 300,000 daugiau 
vyrų ir moterų karo dar
bams.

Pastaromis dienomis at
sibuvo Hitlerio, Lavalo ir 
Italų atstovo Ciano pasita
rimai bendrais kariavimo 
tikslais. Pranešimas sako, 
“pasiekta (pilnas susiprati
mas”. Sutarta dirbti viso
mis pastangomis karą lai
mėti.

Vokiečiai nukirto Pran
cūziją visiškai nuo susisie
kimo su išlaukiniu pasau
liu ir kas ten tikrai dedasi 
niekas negali patirti.

Kūgis Mugis.

i
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ŠYMET (1942) sueina 40 
metų sukaktis Lietuvių Demo
kratų Partijos Lietuvoje, išsi
vysčiusios is Dr. Vinso Kudir
kos idėjų. Stambiausias parti
nio programo nustatytojas bu
vo ne laiku miręs gabus Povi
las Višinskis, kurio galvojimą 
dažė idealistinio Marksizmo są- 

Jis paskelbė dvidešimto 
Lietuvio siekį: “Musų 
laisva, nepriklausoma 
nusikraęius svetimų 

despotų, pamynus po

voką.
amžiaus 
idealas:
Lietuva, 
ir savų
kojom tamsybę, kitų laisvų tau
tų draugėje besirūpinanti sa
vo ekonominę būklę gerinti ir 
žengti pirmyn”. Partijos pro- 
grame jis dar aiškiau pasakė:
“Lietuva Lietuviams, 
turi būti laisva!”

Lietuvių Demokratų
ja turėjo idėjinės Įtakos Vals
tiečiams Liaudininkams ir A- 
merikos Sandariečiams. De
mokratų Partijos atstovas,. Ąl- 
-biu-'.s JUcįjžį,-

Lietuva

Parti-

lyno politiniame seime, po ku
rio gimė Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara, ir padėjo su
daryti Sandaros programa.

LRKSA organas Garsas ge
rai sako: “Keistu supuolimu 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
reiškimas (1918) buvo paskel
btas Vokiečių okupacijai sle
giant, Jr 25 metų sidabrinis to 
pareiškimo minėjimas vyksta 
Vokiečių okupacijai Lietuvą 
giant”.

Panašumas, sako, eina 
toliau. Kaip 1918 metais
tvyskėjo šviesesnės Lietuvos 
laisvės prošvaistės taip jos 
tvyksi ir dabar. Tada laimėjo 
Alijantai, dabar laimės Susi
jungusios Tautos.

Paminėkime 25 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sidabri
nę sukakti sidabriniu darbu: 
ruoškime mintis ir skatiką Lie
tuvos laisvei, kuri ne už kalnų!

•’ « *
Victo- 
už 50

IŠMUŠTA 250,000 RU
SU ŠI RUDENI

Leland Stowe, Amerikie
tis laikraščių koresponden
tas, apie metą laiko pralei
dęs Rusijoje, oru pasklido 
atgal Į Suv.. Valstijas. Jis 
iš Maskvos pirmiau siuntė 
Amerikos spaudai Rusiją 
gildančias žinias. Dabar 
gal drąsiau ir aiškiau pa
rašys tikrą teisybę.

Vienas jo pastarų strai
psnių pažymi kad Sovietai 
paguldė 250,000 raudono
sios armijos kareivių gi
nant Leningradą ši rude
ni. Maskva visą laiką gy
rėsi žudanti tik Vokiečius, 
savo skaitlinių nepadavė.

Tik nežinia kodėl Leland 
suriša Stalingrado neati- 
davimą su Britų pasiseki
mu Egipte ir Amerikos jie
gų ižygiavimu Afrikon — 
lyg Amerikiečiai ir Britai 
savu keliu nei nėra karei
viai nei kariaut nemoka.

LAIKRAŠČIAI BRAN
GINAMI

Pradedant nuo 1939 me
tų, karo delei, šioje šalyje 
pabranginta apie pusė visų 
Amerikoniškų laikraščių.

Kiti jau brangina šiomis 
dienomis antru atveju, nes 
vėl pabranginama popiera 
ir kitos spaustuvių mede- 
gos bei kyla algos.

Popiera tuoj bus pabran
ginta po 810 tonui, prane
šimai sako.

Kariuomenė daro bandy
mus su nauju automatišku 
kulkosvaidžiu kuris sako 
gali paleisti net 12,000 šo
vinių per minutą. Išradė
jas Hale gyvena Los Ange
les. Šauna su suspaustu 
oru, be parako.

slė-

dar 
jau

LRKSA pirko naujos 
ry Loan paskolos bonų 
tūkstančių dolarių.

Anglijoje, karo nuostolių 
komisija apskaičiavo kad 
atstatymui ir pataisymui 
namų ir kitų pastatų ką 
Vokiečių lėktuvai šio karo 
bėgiu sugriovė ir sugadino 
praleista jau 144 milijonai 
dolarių.

Iš Maskvos skelbia 
Vokiečiai valdydami 
rainą išžudė joje porą 
lijonų gyventojų. To argu
mento patvirtinimui komi
sarų taryba paduoda: vie
name kaime buvo sušaudy
ta visi vyrai ir užkamuota 
mirtinai 62 moterys ir vai
kai. 10 vyrų ir moterų pa
karta viešai turgavietėje.

Automobilistai sugrąžino 
valdžia apie 10 milijonų ra
tų padangių valdžiai para
ginus parduoti atliekamus 
ratų gurnus pereitą 
si.

jog 
Ūk
ini-

PASIŽYMĖJO. Anglijos 
submarinas Truant gryžo 
iš ilgos kelionės, apkeliavęs 
80,000 mylių Atlantike, Vi
duržemio juroje, Indijos ir 
Pacifiko okeanuose. Jis nu
skandino ar sugadino apie 
20 ašies laivų.

Tas parodo ką vienas ge
ras submarinas gali pada- 
ti, todėl panašiu budu veik
dami Vokiečių submarinai 
iki šiol ir daro alijantams 
didelius nuostolius.

Kairėje stovinčios paneles 
kostiumas jums gal labiau pa
tiktu, bet prie darbo jis nėra 
taisyklingas. Dešinėje panelės 
rubai yra rekomenduojami dė
vėti darbe, kaipo saugus ir tin
kami.

PITTSTONE (Pa.) Įvyko 31 
Lietuvių organizacijos 68 at
stovų konferencija, kuri sukū
rė komitetą varyti Karo Bonų 
pardavimo tarp Lietuvių vajų 
ir prižadėjo tuojau sukelti 
$104,775.

Tai gražus, patriotinis žy
gis!

MĖSOS suvaržymą Įve
dant, sako, civiliniai gyven
tojai galės gauti mėsos 13 
nuoš. 
negu iki šiol gavo.

. - loterys daugiau ir dau- 
Per 

jlą metą Amerikos karo 
tuvėse užėmė darbus 
)00 moterų. Spalių m. 
imis, dirbtuvėse dirbo 
>,000 terų.

Padovanokit bavo Vyrui, stoja j darbus.

kaip 
Fair-

SKRYBĖLĖS
Gerai žinomų išdirbysčių 
tai Kingsley, Barclay ir 
fax. Visokių spalvų ir pavida
lų bei brylių didumo.

$3.95 ir $5.00
KAKLARAIŠČIAI ,

Kaklaraiščiai kokius mėgs visi 
vyrai. Gražių stilių ir spalvų 
Didelis pasirinkimas.
65c 2 už $1.25

SWEATERIAI
Dviejų svalvų, susegamų stilių 
ir visokių spalvų kombinacijų 
Tai nauji ir kitokesni.

$3.95

THE MEI
7010 Superior Ave

•, angliaka- 
unijos vadas, skelbia 
g . jau 13,000 gelžkelių 
įninku Į savo angliaka- 

|||uniją.

litanija ir Kanada Įsa- 
muimti retežius Vokie- Mjflp.? i • • -i.-donji'Tis nelaisviams, pasiti-

kad tą padarys ir Vo
niai nuimdami retežius 

"Britų ir Kanadiečių ka- 
ų .nelaisvių. Vokiečiai 

Mino retežiais suimtus 
,us ir Kanadiečius ka

irius laike Dieppe užpuo- 

 

h pereitą rudenį.
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DYKAI GREEN STAMPS m M* 
M I rVAAl gja įkeisti gavo Srt

mažiau 1913 metais

JUO-

z ' 1' B
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New Yorke iš vieno vieš
bučio 15 aukšto per langą 
iššoko moteris. Vienas 
ras tą aiškiausia matė, 
to tuojau patyrė kad 
buvo jo žmona.... 
-buio8

mėne-

vy- 
Po 
tai

Ad-Atstatytas. Kainų 
ministrą torius Leon Hen
derson ‘del nesveikatos’ at
sistatydino, kaip pirmos ži
nios skelbė. Vėliau paaiš
kėjo kad jį prezidentas iš 
tos vietos atstatė.

HOLANDIJOJE, 
rio paskirtas nazių 
ninkas skelbia sudarysiąs 
didelius skaičius kareivių 
padėti Vokiečiams kariauti 
prieš Rusus.

Hitle- 
virši-

Mandžurijoje sako esa
ma apie milijonas Japonų 
kareivių atsargai prieš Ru
siją, arba užpuolimui Sibi
ro.,

ŠVENČIA TIK ŠV.
ZAPĄ

Gruodžio 21 suėjo Juozui 
Stalinui 63 metai amžiaus. 
Komunistų Pravda nei" žo
deliu “saulės” gimtadienio 
nepaminėjo, nors Ameriko
je net per radio garsiai ta 
sukaktis minėta. Rusijoje 
po senovei mini tik “imeni- 
nas”, taigi per Šv. Juozapą 
komunistai savo “saulę” 
“vinčiavos”.

600 ŽUVO ŽEMĖS DRE- 
BEJIME. Turkijoje, Juo
dosios juros pakraščiu, iš
tikusiame žemės drebėjime 
užmušta apie 600 žmonių, 
kaip Londone gauta prane
šimas iš Ankaros.

ropoję, nei Azijoje Susivieni
jusios Tautos dar neturi gink
luotų sausžemio jiegų persvy- 
ros. Iki tas Įvyks, sako, reikia 
remti 
r i ko j e 
g i amą

Rusiją, Įsistiprinti Af- 
ir paruošti naują smo- 
burj Anglijoje.

JAU IŠĖJO 23-čias Lietuvos 
Atstovybės Washingtone lei
džiamas mimeografuotas “Cur
rent News on the Lithuanian 
Situation”. Jis susideda iš 8 
puslapių. Musų visuomenė pri
valėtų ateiti musų Atstovybei 
pagalbon padaryti šį leidinį 
spausdinamu žurnalo formato, 
su paveikslais. Gali būti, butų 
naudinga žinovams padaryti to
kio leidinio apskaičiavimas ir 
paskelbti visuomenei, kuri pa- 
jieškotų būdų fondą sudaryti.

NĖRA abejojimo, persvyra 
jau pakrypus Susivienijusių 
Tautų pusėn, ir posakis, “Hit
leris giriasi, giriasi, o pergalė 
nuo jo tolyn iriasi, iriasi” pil
nai teisingas. Tačiau, Preziden- 
tas Roosevelt gerai padarė pa
tardamas išturėti dvasinę pu
siausvyrą, nenusidži a u g i a n t 
perdaug vieną 
tant kitą.

New Yorko 
gos stebėtojas,
dwin, nurodo kad Susivieniju
sių Tautų kelias Į pergalę 
ilgas. Vokietija turinti 
divizijas kurioms padeda 
kitų tautų divizijų. Nei

dieną, nelius-

Times karo ei-
Hanson W. Bal-

dar 
325 
100 
Ša

.h b. UjJmIiuMJHiIIiiiM,.
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Kurie jos nepažino tą 
laike vaidinimo, nes ji 
svarbiausią rolę, Geno- 
Ji taipgi turi labai ma-

k., 
ap. 
m h

Ponams Gabalie 

rie “Kantria 

cialistų Neię 
kakliai Prin

Vytauto Didžiojo 
ir p. Smetonos 

V. D. Universite- 
garbės daktaratą

AN
( Dry Goods 
6202 ST. CLAII

Du lėktuvnešiai laivai, baig
ti statyti, nuleidžiami į vande
nį, vienas Camden, N. J., kitas 
Fore River, Mass. Tai nauji 
dideli grasinimai Japonijai.
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Gasolino Sulaikymas Iš
gąsdino Pittsburghą
Pittsburgh© ir visos Alleghe

ny apskrities automobilių va
žinėtojai nusigando kai valdžia 
paskelbė rytinėms valstijoms, 
kartu ir Pittsburghui su visa 
Pennsylvanija, sulaikymą da
vimo gasolino privatiniams au
tomobilistams. Tas palietė ar
ti 210,000 karo dirbtuvių dar
bininkų Allegheny apskrityje. 
Pradėta šaukti, jei suvaržymas 
užsitęs ilgesnį laiką, turės su
sitrukdyti darbai daugelio net 
didelių dirbtuvių, nes į ten dar
bininkai gali nuvažiuoti tiktai 
savo privatiniais automobiliais.

Gasolino gavimas vėl leista 
pradedant vidurnakčiu pirma
dienį.

LANKĖ SAVO VYRĄ. Po
ni Felicija I}onovan Gruodžio 
14 d. sugryžo iš viešnagės, kur 
Camp Edwards, Mass., kur iš
buvo devynias dienas su savo 
vyru, Sergeant James H. Don
ovan.

Ponia Felicija Donovan yra 
tai duktė čia gerai žinomų 
viengenčių, Stepo ir Onos Pu- 
teikių. Ji kaip ir jos tėvas, 
Steponas Puteikis, reikale vi
suomet patarnauja geriems vi
suomeniniams tautiniams rei
kalams. Pavyzdžiui, Lapkričio 
29, Lietuvių Muzikalėje salėje, 
ji, pasipuošus tautiniais Lietu
viškais rūbais, Lietuvos Prezi- 
14 d. sugryžo iš viešnagės, 
sudainavo porą parinktų dai
nų. Jai pianu akompanavo mu
zikos mokytoja, p-lė Pranė Au- 
sevičiutė; Reporteris.

Baudžia Paleistuves
Pittsburgho policija kovoja 

su prostitutėmis, ardo jų liz
dus. Joms skiria dideles bau
smes. Keturios jaunos mergi
nos, vietoje dirbti, kada dabar 
lengva darbas gauti, už prisi
laikymą paleistuvystės namuo
se nubaustos po 30 dienų kalė
jimo; jų šeimininkė nubausta 
5 mėnesiais, šeimininkas irgi 
5 mėnesiais.

Plieno Išdirbystes Pa
siekė Rekordus

Pittsburgho plieno dirbtuvės 
nors dikčiai sutrukdytos stoka 
senos geležies laužo, 1942 m. 
pasiekė rekordinio tonų daugu
mo. Grasinęs pavojingas dar
bų sustojimas, plieno ir geležies 
gamyboje del stokos ^seno lau
žo nu voras, pasisekus surin- 
kti didelius kiekius laužo.

Nors seno laužo gauta gana, 
tačiau apskaičiuojama jog jo 
dar trūksta apie. 700,000 tonų, 
kiek bendrai buvo numatyta 
turėtų būti p&kankama 1942 
metams.

MONTREAL. — Kana dos 
Lietuvių Taryba, D. K. Vytau
to Klubo salėje, Lapkričio 29, 
suruošė veikalą “Genovaitė”, 
režisuojant mokytojai p-lei Ma
rijai Arlauskaitei. Nors ji yra 
čia augus ir mokslą išėjus sve
timoj kalboj, bet Lietuvišką 
kalbą vartoja taip aiškiai kaip 
tik atvykus iš Lietuvos Lietu
vaitė. * 
patyrė 
vaidino 
vaitės.
lonų soprano balsą. Sigytas —
F. Tautkus, jis neatsilieka, ir 
jis vaidino naturališkai kuni
gaikščio rolę. Golius — B. Ki
sielius, atliko savo užduotį pui
kiai. Benuko rolę vaidino gabi 
šokikė, 7 metų mergaitė Rūta 
Kilimoniutė. Kareivių vadas 
Bruno — M. Vaišnoras; jo ka
reiviai buvo: L. Brazauskas,
G. Kisielius, Al. Mikalajūnas, J. 
Mozuraitis, Al. Norkeliunas ir 
V. Paulukaitis, visi jauni, auk
šti, labai gražiai atrodė.

Ragana — M. šilkauskienė; 
Berta — A. Kisieliūtė; Drakas 
— Alf. Pundžius; Alkius — 
Ant. Navickas: Mauras — J. 
Kuprusevičius; Budeliai — L. 
Gudas ir M. Lukošius; Gobaus
sėbrai— J. Kuprevičius, L. Gu
das ir M. Lukošius. Šmėklos— 
A. Pundžius, M. šilkauskienė, 
P. Lukošienė ir A. Kisieliūtė. 
Trimitavo M. Masnickas. Visi 
vaidino artistiškai, naturališ
kai.

Artistus tvarkė ir į sceną 
Įleido p-lė P. Baltakytė; sufle- 
riavo p. P. Juškevičienė, buvus 
mokytoja.

K. L. Tarybos pirmininkas 
Ant. Navickas ir B. Kisielius 
rūpinosi scepos išpuošimu, kas 
atlikta žavėjančiai. B. Kisie-

sa- 
yra 
yra 
ga- 
rė-

DAR APIE KOMUNISTO NO
WAKO AREŠTAVIMĄ

Gruodžio 11 d. areštuotas 
Detroito atstovas Michigan le- 
gislaturoje, Stanley Nowak- 
Nowa'kowski, į Detroitą atvyko j 
iš Chicagos, keli metai atgal, 
redaguoti komunistų leisto lai
kraščio. Laikraščiui subankru- 
tijus, Nowak dalyvavo radika
lų tarpe ir unijų judėjime ir 
tos pažinties delei jis laimėjo 
rinkimus į Michigan seimelį.

Valdžios agentai dabar pa
tikrinę jo praeities darbus su
rado kad jis nuo pat jaunystės 
buvo radikalas ir komunistas, 
bet 1937 metais išsiimdamas 
Amerikos pilietybės popieras 
jis prisiekė kad nėra komunis
tas ir kad juo nėra buvęs. Ta
čiau rasta visi įrodymai kad 
Nowak priimdamas Amerikos 
pilietybę buvo komunistas ir 
jo tada padaryta priesaika bu
vo klastinga. Už tai laukia di
delė bausmė, būtent $5000 pi
nigais ir penki metai kalėjimo. 
Bet valdžios prokuroras sako 
reikalausiąs Nowaka deportuo
ti.

Šis atsitikimas aiškiai paro
do kad komunistas negali tap
ti Amerikos piliečiu. Jeigu val
džios agentai patikrintų musų 
raudonukų dokumentus tai ne
mažai jų atsirastų deportavi
mo

Prieš Japonus

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių Lietuvių 

mirusių skaičius jau

SVEIKINIMAI DIR
VAI IŠ KANADOS

MIRIMAI
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

MIRĖ 9500 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU

Pakelia Valgyklų Dar- / 
bininkams Minimum

Mokestį
Pennsylvanijos Darbo ir In

dustrijos sekretorius Lewis G. 
Hines priėmė rekomendaciją iš 
valstijos minimum algų tary
bos pakelti algas virš 50,000 
moterų ir jaunamečių iš apie 
200,000 jų skaičiaus, dirbančių 
valgyklose. Valgyklų patar
nautojos gauna visai mažai 
už savo darbą. Kiti valgyklų 
patarnautojai taip pat uždirba 
tik po keliolika.centų valandai.

PLEČIA PLIENO 
DARBUS

Pittsburgho srityje atlieka
ma dideli plieno dirbtuvių di
dinimo darbai, kuriems leidžia
ma 289 milijonai dolarių. Tos 
sumos du trečdaliai paskirta 
ir valdžios, iždo, pagelbėjimui 
dirbtuvėms pasiruošti karo ga
mybai. v

Plieno industrijos žinovai sa
ko, Pittšburghas gali jaustis 
saugus savo užimamoje pirmo
je vietoje kaipo plieno centras 
visoje šalyje.

Nors\ kitose šalies dalyse, la
biausia į vakarus, karo metu 
pradėta steigti plieno dirbtu
ves, tačiau su padidėjusiu čia 
naujų plieno dirbtuvių skai
čium Pittsburgho padėtis su
stiprėjo ir vėl.

Skaityk Amerikos

‘Lietuvių Naujienas’
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45)z

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6 St. ' Philadelphia, Pa. 
v.. ....................... ---X

“PHILADELPH1JOS KATA
LIKUI”. Klausiu tavęs, p. 

“Katalike”, ar tai ir tas yra 
ženklu persekiojimo katalikų 
dvasiškijos, kaip tamsta tiki, 
kad ponas Smetona buvo pa
kvietęs būti ministeriu pirmi
ninku Kun. Mironą, ir daug 
dvasiškių, kaip Pral. Miciejau- 
ską, Kun. Miluką, Pral. Krušą, 
Kun. židanavičių, a. a. vienuo
lę Kaipaitę ir kitus, papuošė 
aukštais garbės ordenais ir ki
tais garbės titulais? Toliau, 
pats K. Pakštas gavo profeso
riaus titulą 
Universitete, 
patvarkymu 
tas suteikė
musų poetui Kmitui-Kun. K. 
Urbonavičiui.

Kaslink Prezidento A. Sme
tonos katalikiškumo ve ką sa
kau: Net ir didžiausi jo politiš- 
kr^įiriešai -kurie turi dar |iek- 
tiek sąžinės, jie pripažysta 
p. Smetona yra ištikimas 
nūs Katalikų Bažnyčios, 
vyzdžiui, čia Philadelphijoj 
vena artimiausias giminė 
K. Griniaus, kuris likimu buvo 
prispirtas užleisti savo vietą 
p. Smetonai. Kiekvienas gali 
suprasti kaip šis giminietis 
p. Smetoną “myli’. Tačiau, ka
da kartą, rašantis šiuos žodžius j 
su • tuo giminiečiu kalbėjosi,' 
jis, antipatišku balsu, atsakė 
taip: “Tame dalyke nėra ką ir 
kalbėti — Smetona visuomet 
buvo ir yra bažnytininku, rė
mėju Bažnyčios. Tik jiš pri
guli prie tų pažangesnių, pro
tingesnių ' katalikų,1 kurie tikė
jimo esmę mato ne laižyme 
prabaščių ir jų gaspadinių ran
kų, bet pildyme tikrų Bažny
čios įsakymų.” T. S.

kad 
su- 
Pa- 
gy- 
Dr.

WYOMING KLONIS

liūs dalyvavo vaidinime su 
vo sunum ir dukrele. Jis 
geras menininkas. Garbė 
K. L. Tarybai turėti tokių 
bių artistų, darbuotojų ir 
mėjų savo tarpe.

Mes Montrealiečiai tariame 
širdingą ačiū p-lei mokytojai 

1 M. Arlauskaitei už pastatymą 
1 “Genovaitės”. Taipgi 
Į me visiems artistams, 
riui ir kitiems scenos 
tojams uz didelį vargą,

MIRĖ SENAS LIETUVIS. 
Jurgis Gustaitis, sulaukęs 83 
m., Exeter gyventojas, mirė. 
Jis Amerikon atvažiavo prieš 
60 metų, ir užsidėjo krautuVę 
Duryea, Pa. Vėliau persikėlė 
per upę ir čia jau išlaikė -rūbų 
ir maisto biznį per 45 metus, 
gerai bizni vedė.

Paliko žmoną, keturias duk
teris ir penkis sūnūs bei devy
nis anūkus. Viena duktė mo
kytoja, vienas sūnūs vaistinin
kas, kitas S. V. kariuomenėje, 
vienas sūnūs padėjo tėvui ves
ti biznį. Lietuvoje liko velio
nio brolis ir sesuo.

Jurgis Gustaitis visą laiką 
buvo ramus, teisingas žmogus, 
priklausė Pittstono Lietuvių 
parapijoje visą savo amžių.

Jonas J. Nienius.

■ ' - t

Paliuosuoja 100,000

paliuo- 
pečių ir 
valstijų

Armijos viršininkai 
.savo 100,000 anglinių 
juos galės įsigyti tų 
gyventojai kurie iki šiol kūri
no aliejum, o dabr aliejaus ne
gauna.

dėkoj a- 
sufle- 

darbuo- 
žinome

kad taip vaidinti turėjote ne 
kartą nuvargti.

Musų salėje dar pirmą kartą 
įvyko toks įspūdingas parengi- 

i mas. Linkiu kad nebūtų pas
kutinis. Ten Buvęs.

RAVENNA, OHIO
Pas Praną Martinkų, kuris 

gyvena nkėje palei Ravenna, 
lankėsi jo sūnūs Kapitonas Pr. 
Martinkus, iš Los Angeles, Ca
lif. Jis tarnauja laivyne. Jį 
pasveikinti pribuvo jo teta 
Jieva su vyru Juozu; Noreikai 
iš Medina, Ohio, ir J. Jonuškai 
iš Akrono. Kapt. Martinkus 
aplankė A. Palionius, Vaivec- 
kus ir kitus savo draugus Ak
rone. Jis Akrone lankė aukš
tesnę mokyklą ir baigė Akrono 
Universitetą.

Trumpai paviešėjęs pas sa
vo tgva ir kitus išvyko tarny
bon.

Pas buvpsį Clevelandietj biz
nierių Pijušą Gavėną atsilankė 
jo draugai J. Gilius su sunum 
Juozu, V. Matusevičius, Ado
maitis su sesere iš Clevelando. 
Gavėnas gyvena ukėje palei 
Ravenna. Kalnas.

• VIDUTINIS aliejaus gabe
nimo laivas perveža aliejaus 
tiek kiek gali pervežti 280 alie
jinių tankų ant geležinkelių.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

LAUKIA ŠVENČIŲ

Detroitiečiai darbininkai 
kia švenčių su nekantrumu, tie 
ypač kurie turi ištisai dirbti 
ilgas valandas. Nusibodo ir 
dideli uždarbiai, ir žmonės no
ri šiek-tiek atsikvėpti.

Kai kurie dirbo po 6 dienas 
savaitėje, o kiti dirba ir 7 die
nas, su diena-kita pasilsio kas 
keliolika dienų.

Nekurie (įaębininkai pasiry
žę nedirbti Kalėdų šventėje, 
nors turėtų dirbti. Mat, nori 
pasinaudoti proga kad šventa.

Kitokiais laikais, švęsti ga
lima butų ir tris dienas, prade
dant penktadieniu. Taip pat ir 
Naujų Metų sulaukus. Tačiau 
dabar, sunku išsiliuosuoti iš 
darbo ilgėliau.

Sveikinu didžiai gerbiamą 
Redektorių ir visą Redakciją 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Kartu dėkoju už to
kį puikų laikraštį, kuris lan
kė musų namus per 10 metų. 
Mano tėveliui susirgus buvo
me pertraukę Dirvos skaity
mą, 'bet dabar vėl ji sugryžo.

M. Arlauskaitė.

STREIKAS FORDO DIRB
TUVĖJE

Highland Park Fordo 
tuvėje buvo sustreikavę 
unijistų darbininkų, kurie su
trukdė karo vežimų darbus po
rai valandų. Streikas sako ap
šaukta protestui del prašalini- 
mo unijos atstovo, del “prieš- 
unijinio” naujo darbų užvaiz- 
dos elgesio, ir kad kompanija 
mokėtų moterims daugiau 
gu dabar moka.

dirb-
1,400

ne-

už-• MICHIGAN© kasyklos 
ima trečią vietą šalies vario 
rudies kasime. Nuo 1845 me
tų Michigan valstija patiekė 
apie ketvirtą dalį viso šalies 
vario.

MIRĖ. Gruodžio 12 mirė 
Ignas Tamošauskas, 52 m. am
žiaus. Tapo palaidotas, su baž
nytinėmis apeigomis, Šv. Kry
žiaus kapinėse. Velionis ilgus 
laikus gyveno Akrone, turėjo 
daug draugų. Jam mirus, šer
menyse dalyvavo daug Lietu
vių, karstas buvo papuoštas 
daugeliu gėlių, buvo vainikas 
nuo A- L. P. Klubo; palydėjo Į 
kapus didelis buris žmonių.

Iš Lietuvos paėjo Ukmergės 
aps. Liko jo žmona, Salomėja, 
dėdė Akrone, Petras Tamošau
skas ir pusbrolis Chicagoje. 
Laidojime pasitarnavo laidotu
vių direktorius Kucko.

Ilsėkis amžinai, čia šaltoje 
žemėje.

A. Bartkaus žmona su drau
gėm surengė savo vyro sese- 
rei ‘Antonettai Kubilienei poki- 
lį paminėjimui 
nio. 
viai 
kus 
bei

Uj

GAISRŲ NUOSTO
LIAI 178 MILIJO

NAI
Patiekiama žinios kad 

Lapkričio mėnesį 1942 me
tais visoje šalyje gaisrai pada
rė nuostolių už $24,144,000, gi 
Spalių mėnesi nuostolių buvo 
už $22,621,000.

Per 11 mėnesių 1942 metais 
tikrai žinomų nuostolių nuo 
ugnies visoje šalyje susidarė už 
$278,380,000. 1941 metais pei
li mėnesių nuostolių ugnis pa
darė už $291,096,000.

• MAISTO reikia nuo apie 
42,000 akrų žemės pamaitini
mui darbininkų dirbančių prie 
statydinimo vieno didžiojo ka
ro laivo.

• Iš PIENO išrasta darymas 
naujos rūšies plytų tinkamų 
statybai.

jos gimtadie-
Ją sveikino vietos Lietu- 

ir jos dėdė Antanas Bart- 
su žmona iš Clevelando 

kiti Clevelandiečiai. Poni 
A. Kubilienė yra ilgametė Dii* a 
vos skaitytoja, 
mes nuo savęs 
gyventi.

J. Jonuška su
Cleveland© pas savo broli Jo
ną Janušką. Kartu atlankė ir 
buvusią Akronienę, Oną Bart
kiene.

Adv. P. J. Keršis >iš Cleve
lando biznio reikalais lankėsi 
Akrone. Kalnas.

Su 
čiais 
vardais, 
pasiekė 9500 nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada Dirvo
je pradėta mirusių Lietuvių 
vardai talpinti. ,

Prisiųskit savo kolonijos mi
rusių Lietuvių padavimus, pa
žymėdami jų amžių, moterų 
mergišką pavardę, kilmę Lie
tuvoje, ir kiek metų Ameriko
je išgyveno.

GUSTAITIS, Jurgis, 83 metų, 
mirė Gruodžio mėn., Exeter, ■ 
Pa. — Amerikoje išgyveno 
virš 60 metų.

VALENČIS Adomas, 46 metų, 
mirė Spalių 15, Buenos Ai
res, Argentinoj, kur išgyve
no 13 metų. — žuvinčių 
Gelvonų par., Ukmergės 

ZVIRZDINIS Dionizas, 37 m., i 
mirė Spalių 19, Buenos Ai-1 
res, Argentinoj. Čia išgyve-l 
no 13 metų. Gimęs Petro
grade 1907 m., po pereito 
karo su tėvais parvyko Pa
nevėžin.

BELIUKEVIČIENĖ Antanina, 
po tėvais Gudelytė, 57 me- i 
tu, mirė Rochester, N. Y., į 
Lapk. 19 d. Amerikoje išgy
veno 33 metus. — Vilniaus j 
g., Žaslių p., Gilučių k. Pa-: 
liko vyrą, Andrių, dvi dukte
ris ir vieną sūnų, 
su bažnytinėmis apeigomis, 
Lapk. 22. Klebonas Kun. Jo
nas Bakšys labai gražiai pa
tarnavo.

URBANIENĖ Ona (Sinkevi
čiūtė), 45 m., mirė Lapk. 9, 
Hamden, 
polės ap'.. 
Šimų k. 
30 metų.

’ JONIKAS’ Jonas, 60 
Gruodžio 7, Akron, 
lalės p., Tauragės ap. 
rikoj išgyveno virš 40

: KRIAUČIŪNIENĖ Ona, 
Lapk. 29, Cambridge, 

RAULINAITIS Motiejus, mirė 
Gruodžio 7, Baltimore, Md.

1 JANULIONIS Jurgis, 67 m., 
mirė Gruod. 9, Chicagoje.— 
Marijampolės ap., Igliaukos 
p., Veselukės k. Amerikoje 
išgyveno 42 metus.

GEČAS Juozas, 52 m., mirė 7I
Gruod., Chicagoj. — Šiaulių 
ap., Papilės p., Betlaukių k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

MATULEVIČIENĖ Marė, mi
rė Gruodžio, 5, Newark, N.J. 

KADIšIENĖ Marė, mirė Gruo-

RĄDZIšAUSKIENė Ona, mi- 
rė Lapk. mėn., New Britain, 
Ct.

JUDICKIENė Marė, seno am
žiaus, mirė Gruodžio 5, Ne- 
wark, N. J.

BUKŠAITIS Mykolas, 65 m„ 
mirė Gruod. 3, Westville, I1L 

URFOLIS Povilas, pusamžis, 
mirė Gruod. 11, St. Charles, 
III. — Gimęs Rusijoj.

DŪDA Juozas, 60 metų, mirė 
Gruodžio 9, Chicago, III,

BALSIS Leonardas, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoj. - 
Šiaulių ap., Stačiūnų p., Pet
raičių k. Amerikoj išgyve
no 29 metus.

IDAUSINAS Petras, seno amž., 
mirė Gruod. 11, Chicagoj.— 
Kvėdarnos par. Amerikoj iš
gyveno 48 metus.

DAUKŠAS Juozas, pusamžis, 
mirė Gruod. 12, Chicagoj.— 
Šiaulių ap., Pakruojaus par., 
Pavesgių k. Amerikoj išgy
veno 50 metu.

IMICHELIENĖ Marijona, 42
I metų, mirė Gruod. 5, Brook- 
i lyn, N. Y.
VARŽEVIČIENĖ Anelė, 55 ,m„ 

’ mirė Gruod. 7, Philadelphia, 
Pa.

GAMULIS Vladas, 63 m., mirė 
Lapk. 16, New Kensington, 
Pa. — Panevėžio ap., Račiū
nų k.

i MACIKAS Izidorius, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoj.- 
Tauragės ap., Veržinių par. 
Amerikoj išgyveno 30 metu 

Palaidota . SILUK Magdalena (Marksai- 
tė),'mirė Gruod. mėn., So. 
Boston, Mass.

Conn. — Marijam- 
Rudamino p., Mai- 
Amerikpj išgyveno |

m., 
O.

mirė
— ši- 
Ame- 
metų.
mirė 

Mass.

Linkini jai ir 
ilgiausių metų

žmona lankėsi

TAKSAI PAIMA 1-4
DALĮ INEIGŲ

da- 
bė- 

ir 
25

Amerikos Federalio Rezervo 
Taryba apskaičiuoja kad 
bartinio fiskalio pusmečio 
gyje Federaliai, Valstijų 
miestų taisai paims apie
nuošimčių visų šalies gyvento
jų ineigų.

Tas palyginama su apie 40 
nuoš. taksų Britanijoje ir apie 
tiek pat Kanadoje.

Suv. Valstijose 
tenka 31 bilijonas 
deralė valdžia tų 
16.7 nuošimčius.

taksams .ati- 
dolarių. Fe- 
taksų gauna

PATAIK
TAMS

KUPRIENĖ Ona, mirė Lapk.
18, Silver Creek, Pa.

GEDVILĄ Juozaš, 84 m., 
rė Gruod. 5, Westville, 
— Šilalės par.

BRAZAUSKAS Povilas, 46
mirė Gruod. 3, Chicagoj. —i 
Tauragės ap., Šilalės p., Gu- j 
brių k. Amerikoj 
28 metus.

ANTANAITIS Jurgis, 
Lapk., Stantytown,

mi-
111.1

m

išgyveno

mire 1 
Pa.

Lietuvių žinių ir 
daktoriai ne nuo šią 
liuoja religiniai^ jai 
ligija tai jiems pri 
slui atsiekti. Neina 

C raščiuose pritaukšt 
namą tautininkų 
mą. Kliedėjimas įi 
nuo jo nėr vaistų, 
padarysi — politic 
bė. Kristus gydė 
ligas, bet nežinome 
pagydęs žmogų ku 
šulų skaičius buvo

Jeigu jau ginti 
kėjimą tai nuosekli 
išimčių, drąsiai. 
tra-“katalikiški” lai 
vo politiniam^ bič 
daro nuolaidas, ir t 
kad tik išsilaikiu: 
“kompanijoje”.

štai ką jūsų “ko 
p. Dr. P. Grigaitis 
raštyje Naujienos 
Pasiklausykite, no: 
skaitę:

“Romos agentai 
nigai) ir jiems pai 
riai gąsdina žmone 
perša po mirties 
dangaus karaliją, 
kalauja didelio atl 
iš gyvųjų, kaip'ir 
0 kurie permato 1 
ir neklauso gąsc 
mulkintojai visa:

čia jau ne ti 
gaunami bet ir d 
nyčios pagrindą: 
mi. Jeigu Dirva 
kito kunigo-polit 
das tai pakėliau 
ermyderis. čia 
tylėta, kaip niek 
dan neutralumo 
melo.

DUOKIT SKALBTI
‘jsave-a-Day” Skalbykla 

.New j Method Laundry svilti^ 

.prieinamą gerą skalbimo patama-Į 
. vimą. Didelis 25 svaru bundnlis.

TIK $1.99.
15 nuoš. pigiau jei patys atvešit 

ir pasiimsit.

New Method Laundry |
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761.

WINE SHOPPE
VYNAI, ŠAMPANAS,

Importuoti ir Vietiniai

VERMOUTHS, GINGER ALE
ALUS ir MAIŠYMAI

10201 Superior Avenue
GArf. 8353 W. H. Tresch, Prop.

Cleveland (52)

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,

Dekoratorius
Duokit savo namų aptaisycrt 
darbą prityrusiam ir atšakomis- 
ęam: Maliavojimą iš lauko iru 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane nasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kiti) 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.

Turiu pilr ą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktorians.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Toliau:
“Amerikos ka 

pai, • suvažiavę 
priėmė deklaracijž 
kitko sakoma.... 
migloti posakiai. 
teisina neturto ir 
kitąsyk kad darė 
nigai, smerkdami 
sakydami kad % 
inet buvo’. Vysk 
but, konservatyvi 
mentas Amerikos 
ir tai nenuostabu: 
kuo aprūpinti, tur 
ir naudojasi įvair 
gijomis.,..” (Na 
kričio 21, 1942).

Turiniu ir form 
Somai artimi bolš 
gandai. Panašiai 
ir “demokratingo’:

-MIEIIIIIIIIill!llllllllll!!lillllillllllllllllllllll!lllll9lllll!!!lllliilli!lllllllll!lllllliilllH^

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorių

IR BALZAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292
:diiiiiiininiiiuiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiinmiiiniiininiiiiiiiiiiiv
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VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). K

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. -P
6606 Superior Ave. Cleveland

< ^•{•^^♦♦♦•^••^•♦♦♦♦♦•♦^♦^♦•^♦•♦*v>4*****Z**C**Z**^**i*%*v* ‘4**5*****I**l,*Z**I**4*%**i**$**C*^**Jw,$**JM5
HEnderson 6729

ha:
2419 Denison 1

Musų Superic
< sirinkimą pi

KALS

Šventėms mes r 
nias, skrybėles, 
kainas. .Didžiau 
menų.



tik neišsira- 
save tą pa- z

LAISVA LIETUVA
!

LIETUVIUS SUNKU UŽMIGDYTI!PATAIKAVIMU SOCIALIS Ne taip Sanitariška

TAMS PEREINA RIBAS

Adresas

ValstMiestas

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CĘNTRUI

MANO MINTYS
PLANUS

Lapk, 16, New į i 
Pa. - Panevėžio, £J.

dau-

i

išgyveno

reikia daug

m., 
O.

Pa.
GAMULIS Vladas,®

Ten Lietuviai kur vaitoja
Prie Gedimino sosto,
Amžiai slenka, svietas dingsta, 
Vilnius reikšmės nenustoja.

Tauragės ap„ Va 
Amerikoj išgyveni 

SILUK Magdalena 
te),' mirė Gruod. 
Boston, Mass.

k., 
ap. 
m., 
Ai-

ivo kolonijos mi- 
į padavimus, pa- 

amžių, moterų 
ardę, kilmę Lie- 
; metų Ameriko-

seimas 
organi-

V. š.

Ona (Sinkevi- 
., mirė Lapk. 9, 
m. — Marijam- 
idamino p., Mai- 
lerikoj

p. Griniaus laikais Lietuvoje. 
Kodėl ponai anų Bažnyčiai <įge- 
rų ir linksmų” laikų neprisime- 
nat niekad? Jie įdomus. Ar 
atmintis trumpa? Gaila.

Laisvę Pažinę
Jungo Nevilksim!

nų k. 
MACIKAS Izidorius. ;

Tegul meilė Lietuvos 
1

Dega musu širdyse!

Jeigu jau 
Čarteriu tai 
kadangį jis 
naudojihtls 

taikos

Tai tikrai stambi auka, Ka
lėdų dovana Lietuvos reikalam^ 
ir LVS. akcijai plėsti.

Patriotai/ reikalinga 
giau aukų!DUOKIT

“feave-a-Dsy"
.New į Method Iraki 
.’rrienitino gerą shfa 
. vimą. Didelis 25 |

TIK I1H E
15 nuos. pigiau jei p I 

ir pasinė j

New Method I&
6710 Lexingltafc 

HEndersoa iw

MIRIMAI
ŠE1VIAI AMERIKOS LIE
irusius Lietuvius šiame skyriuje talpi

AUKOKIT IR LIETUVAI
JO IŠEIVIU 
UVIU

mmeryje telpan- 
išeivių Lietuvių 

šių skaičius jau 
nuo Vasario mė- 
etų, kada Dirvo- 
nirusių Lietuvių

lurgis, 83 metų, 
:io mėn., Exeter, 
erikoje išgyveno 
1.
domas, 46 metų, 

15, Buenos Al
noj, kur išgyve-

— žuvinčių 
Ukmergės

Dionizas, 37
19, Buenos

no j. čia išgyve- 
. Gimęs Petro- 
m., po pereito

ais parvyko Pa-

R4DZIŠAUSKIENŽ 
rė Lapk. mėn, Na 
Ct.

JUDICKIENĖ Mari,
žiaus, mirė Gm»jį 
wark, N. J.

BUKŠAITIS Mykok 
mirė Gruod. 3,1

URFOLIS Povilas, 
mirė Gruod. 11, į 
III. — Gimęs fe

DŪDA Juozas, 60 
Gruodžio 9, CbkiĮi

BALSIS Leonardas, 
mirė Gruod. 13, 
Šiaulių ap., 
raičių k. Amerife 
no 29 metus.

DAUSINAS Petras, 
mirė Gruod. 11, 
Kvėdarnos par. 
gyveno 48 mete 

DAUKŠAS Juozas, 
mirė Gruod. 12. 
Šiaulių ap., Pakr? 
Pavesgių k. 
veno 50 meto.

MICHELIENĖ 
metų, mirė Gruod < 
lyn, N. Y.

VARŽEVIČIENĖ

ENĖ Antanina, 
udelytė, 57 me- 
ichester, N. Y., 
Amerikoje išgy

tus. — Vilniaus 
Gilučių k. Pa- 

įdrių, dvi dukte- 
sunų. Palaidota 

imis apeigomis, 
lebonas Kun. Jo- 
labai gražiai pa-

mirė
— ši- 
Ame- 
metų.
mirė 

Mass. | 
mirė 
Md. i

Ponams Gabaliauskui-Girdžiui ir L. Šimučiui, ku
rie “Kantriai” Užtyli Savo “Kamarotų” So
cialistų Neigimą Tikėjimo ir Kunigų, bet At
kakliai Primeta “Bedievybę” Tautininkams.

Padarykit Savo Kalėdų Dovaną L.V.S. z
Desperacijos suimti musų 

bolševikai visomis spėkomis 
bando vėl sueiti į kontaktą su 
musų visuomene, kuri nuo jų 
griežtai nusigryžo del Lietu
vos klausimo. Tokiu budu, di
deliu įkarščiu naujus frontus 
kurdami (kaip Chicagoje) jie 
į savo konferencijas šaukia 
Lietuvius po priedanga “pa
mirškime kokia ’Lietuva priva
lėtų būti po karo”, nes reikią 
vengti klausimų “kurie į gin
čus veda”. Lietuvos klausimas, 
kaip kitų mažų tautų, sa£o, bu
siąs išrištas kaip Atlanto čar- 
teris nusako, demokratijoms 
karą laimėjus.

Gražus žodžiai, bet jie nu
blanksta prieš pliką realybę. 
Lietuvos klausimas Lietuvių 
visuomenei’ neskaldo ir jokių 
ginčų negelia, nes Lietuvių vi
suomenė ir visa tauta tik vie
naip jį/ sprendžia — Lietuva 
privalo būti po karo atsteigta 
kaip nepriklausoma respublika, 
kokia ji buvo pirm Sovietijos 
okupacijos. Lietuvių visuome
nė mano kad taip ir Atlanto 
Čarterio principai nusako. Jei 
ir musų raudonukai taip mano 
tai, tokiu budu, jokia Lietuvių 
visuomenės grupė neturi jokių 
ginčų Lietuvos likimu po karo.

Bet praktika sako, musų rau
donukai taip nemano. Jiems 
Atlanto čarteris tik kitus Lie? 
tuvius pavobyti ir į savo bučį 
privilioti. Jų norima Lietuva, 
jne nepriklausomą Lietuvos res
publika bet Tarybų Lietuva, 
ginklu prie Maskvos prijung
tas teliukas. Tokiu budu, jei 
kas ginčus kelia, Lietuvos klau
simu tai 600 musų raudonų bol
ševikų. Visa jjusė milijono 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vių ginčo Lietuvos pokariniu 
likimu nekelia ir neveda.

Kviesti gi Lietuvį pamiršti 
šiuo momentu Lietuvą reikštų 
tą patį kaip kviesti Ameriko
ną pamiršti Ameriką, arba An
glą pamiršti Angliją. Idijotiš- 
kesnio kvietimo Suvienytų Tau
tų dvasinei narei, Lietuvių tau
tai, negali būti. Kiekviena Su
vienytų Tautų kovoja už savo 
laisvę, o čia musų bolševikai 
kviečia Lietuvį pamiršti savo 
tautos laisvę! Per amžius už 
laisvę kovoję Lietuviai, nelen
gvai užmigdomi.

Pažiūrėkite į Amerikos Lie
tuvius, kurie kaltinami išmiri
mu, ąusenėjimu, suamerikonė- 
jimu ir neduosnumu: draugija 
prie draugijos, parapija prie 
parapijos, žmogus prie žmo
gaus jie deda aukas Raudona
jam Kryžiui, jie perka Karo 
Bonus, jie ruošia Pergalės su
sirinkimus, banketus ir vaka
rėlius, jie siunčia tūkstančius 
savo geriausio 
Šamo armijon 
ta.

Tūkstančiai
ir merginu, milijonai dolarių, 
milijonai geru ir darbščių dar
bo valandų karo fabrikuose — 
tai Amerikos Lietuvių duoklė 
Amerikos ir Suvienytų Tautui

laisvei! Ir kaip gali Lietuvos 
laisvės pasmaugimui pritarian
tieji ’musų raudonukai drysti 
Amerikos Lietuvius kviesti į 
“Lietuvos pamiršimo” konfe
rencijas! Amerikos Lietuviai, 
taip karštai ir atsidavusiai kas 
dieną atmindami ir atsidėko
dami Amerikai, niekados nepa
mirš kad ir jų broliai Lietuvo
je nori pas save įgyvendinti 
Amerikonišką laįsvės ir 'demo
kratijos sistemą!

Visos Lietuvių tautos šūkį 
gražiai nusakė Vilniaus 
1905 metais': “šviestis, 
zuoti ir stoti kovon.”

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ąve., Cleveland, Ohio.

Siunčiu savo auką ............... Narystės mokestį $
\ \ paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Lietuvių žinių ir Draugo re
daktoriai ne nuo šiądien speku
liuoja religiniais jausmais. Re
ligija tai jiems priemonė tik
slui 'atsiekti. Nemažai jų laik
raščiuose pritaukšta apie ta
riamą tautininkų nereligingu- 
mą. Kliedėjimas įsisenėjęs ir 
nuo jo nėr vaistų. Nieko ne
padarysi — politinė kataliky
bė. 1 Kristus gydė visokiausias 
ligas, bet nežinome kad butų 
pagydęs žmogų kurio galvoje 
šulų skaičius buvo nepilnas. ..

Jeigu jau ginti katalikų ti
kėjimą tai nuosekliai, be jokių 
išimčių, drąsiai. Bet.... ul
tra-“katalikiški” laikraščiai sa
vo politiniam^ bičiuliams pa
daro nuolaidas, ir tai stambias, 
kad tik išsilaikius politinėje 
“kompanijoje”.

Štai ką jūsų “kompanijonas” 
p. Dr. P. Grigaitis savo laik-

. je Naujienose prirašęs. 
Pasiklausykite, nors esate ir 

į skaitę:
“Romos agentai (suprask ku- 

E nigai) ir jiems panašus biznie- 
I riai gąsdina žmones pragaru ir 
I perša po mirties rojų arba 

dangaus karaliją. O už tai rei
kalauja didelio atlyginimo taip 
iš gyvųjų, kaip ir iš numirusių. 
O kurie permato tą mulkinimą 
ir neklauso gąsdinimų, tuos 
mulkintojai visaip niekina” 
(Naujienos, Rugs. 9, 1942).

Čia jau ne tik kunigai už
gaunami bet ir dogmos — Baž
nyčios pagrindai — griauna
mi. Jeigu Dirva parodo vieno- 
kito kunigo-politikieriaus klai
das tai pakeliama didžiausias 
ermyderis. čia gi viskas nu
tylėta, kaip niekur nieko, var
dan neutralumo tarp tiesos ir 
melo.

Vardas ir pavardė

is, 60 
Akron, 
ragės ap. 
o virš 40 
NĖ Ona, 
imbridge, 

Motiejus, 
Baltimore,
Jurgis, 67 m.,j 
9, Chicagoje.— 1

ap., Igliaukos i 
k. Amerikoje

metuS’ GArf. 8353
52 m., mirė 7 Cleveland 

.go j. — Šiaulių l. 
)., Betlaukių k. ~ 
yveno 30 metų. I 
NĖ Marė, mi- 
>, Newark, N.J. 
irė, mirė Gruo- 
tville. Pa.
1a, mirė Lapk. 
eek, Pa. 
aš, 84 m., 

Westville,
mi- 
Ill.

m.,Povilas, 46
1, Chicago j. — 
Šilalės p.

riko j
Gu- 

išgyveno

lurgis, 
town,

mirė 1 
Pa.

WINESHO
VYNAI, ŠAMM į 

Importuoti ir ft "

VERMOUTHS, G® | 
ALUS ir M.®

10201 Superior i '
o>

JOHNG.KI
Lietniii |į

Namų Maliui |

“Juokai ir pikta darosi iš to 
kaip Romos dvasiški jos agen
tai mulkina savo pasekėjus ka
talikus.... Gruodžio 1 d., 1942 
m. Drauge, šeštame puslapyje, 
šeštoj skiltyje telpa trys ant
raštės : 1—Ką veiksime gruo
džio 8 dieną; 2—Malda yra ga
lingiausias ginklas vienybei iš
kovoti; 3—Mišios Generolui da
vė įkvėpimą parašyti poemą. 
Po šitomis antraštėmis telpa 
mulkinimo smulkmenos. Kaž
kodėl Draugo jagamasčiai, gy
vendami 20-tame amžiuje, ne
sigėdi skelbti tokias nesąmones 
ir mulkinti Draugo skaityto
jus?!” (Naujienos, Gruodžio 9, 
1942).

Tėveli Prunski, Baranauski, 
tėveliai Marijonai ir ponai Ga- 
baliauskai ir šimuti, — kur 
jūsų ambicija, savygarba? Ar 
leisite ir toliau save koneveik
ti del pupų bliudelio? O kur 
gynimas tikėjimo nuo jo prie
šų? Ai’ už tai jus vyskupai lai
mina?

Vaizdas parodo Britų karei
vi šluostas indus po valgio su 
swastikos vėliava atimta nuo 
Gen. Rommel’io dalinių Afri
kos kare. Kenksminga naudo
ti swastika, sakoma, nes ji už
krečia viską ką ji paliečia. DABAR LAIKAS

DARYT TAIKAI

Gerbiamieji! (šis Kalėdas, prisiminkite' ir Liętuvos reika
lus ir skirkit savo nors kokią dovaną — nors kelis dolarius — 
Lietuvos vadavimo darbams, Lietuvai Vaduoti Sąjungai. Išpil
dykit šį kuponą, įrašydami kiek siunčiat, su pilnu savo adresu, 
ii" paprastame laiške, už 3c, pasiuskit LVS. centrui. Juk turi
me rūpintis, turime dirbti už Lietuvos atvadavimą — mes pa
tys, ne kąs svetimas, musų tėvyne rūpinsis.

Adresuokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior' Avenue, 
/ Cleveland, Ohio.

William Philip Simms, Ame
rikos, laikraščių koresponden
tas Washingtone, pasiremda
mas tarp diplomatų platinamo
mis kalbomis, sako, Alijantai 
privalo pradėti daryti taikos 
planus dabar, nes karui pasi
baigus taikos nustatymas gali 
būti sunkesnis negu buvo per
eitą karą.

Simms paduoda nuomonę ir 
dabar Amerikoje viešinčio Ge
nerolo W. Sikorskio, Lenkų vy
riausybės in exile Londone pir
mininko. šis Lenkas darbuo
jasi Suvienytų Valstybių tarpe 
kad butų tiesiama planai pa
naudojimui . taikai nustatyti 
kaip tik baigsis karas. Jo ma
nymu, sako Simms, Suv. Val
stijų vyriausybė privalo imtis 
vadovauti. • Sikorskio nuomone, 
šis karas gali baigtis staiga, 
kaip baigėsi pereitas. Lauki
mas tiesti taikos pagrindus vė
liau gali būti pražūtingas.

Sikorskis randa sau pritari
mo abiejose pusėse Atlantiko, 
ypač Amerikoje, nežiūrint 
nekurie ir baiminasi kad 
navimas taikos dabar gali 
kelti Alijantų tarpe ginčus
rui nepasibaigus. Kiti betgi 
Įrodinėja, jeigu Alijantai ne
gali susitarti tarp savęs apie 
taikos pagrindus dabar kad rei
kalingi vieni kitų pagalbos tai 
ateitis gali būti dar tamsesnė 
karui pasibaigus.

Reikalinga, sako, nustatyti 
žygiai kuriais bus einama nuo 
karo paliaubų.

Sikorskis siūlo laikinai pri
imti valstybių sienas, kurios 
dabar išardytos, tuo pagrindu 
kaip jos buvo nustatytos Pa
ryžiaus taikos konferencijoje 
ii' nuo to eiti toliau. Alijantai 
tada, sėdę prie taikos stalo, 
turėtų kuo pasiremti ir dirbti 
toliau padėtį gerinant.

Tuo planu, Prancūzija, 
landija, Belgija, 
vegija, Suomija, 
Pabaltijo šalys 
tija, Latvija) ,

Prie Vytauto sosto traukiam— 
O Lietuvai Laisvė!
Mus vienybė ras galybę — 
Ten Trakuos, mes laukiam.
Del Lietuvos šias Kalėdas, 
Laimink Kristaus laime.... 
Atnešk Laisvės kibirkštėlę, 
Trumpink vargų dienas.
Kam rup’ Maskva ai’ Varšava, 
O kam ir Berlinas,
O mums tikriems Lietuviams 
Rupi .Lietuvos pokarinė Laisvė.

LIETUVIS nors per ilgus 
šimtmečius pagoniu būdamas, 
siuntė savo maldas dievaičiams 
— prašydamas jų malonių ir 
karuose pagalbos. Ir, kiek mes 
randame savo istorinėj kroni
koj, jo prašymai tankiai b u,v o 
išpildyti — pagonis Lietuvis 
rasdavo laime ir karuose per
galę.

AMERIKOS ir viso pasaulio 
susipratę Lietuviai siųskime sa
vo maldas šių Kalėdų šventėje, 
melsdami Aukščiausiojo Ali- 
jantams visuotino karo laimė
jimo ir musų Tėvynei Lietuvai 
pokarinės Laisvės.

MELSKIMĖS namuose, mel
skimės bažnyčiose, • melskimės 
širdyse. Nenustokime vilties 
Lietuvos laisvei. Remkime sa
vo suvienytas maldas darbu ir 
centu — per šias Kalėdų šven
tes vienykimes tikroj Lietuviš
koj dvasioj. Prisižadėkime bū
ti tikrais Lietuviais ir remti 
viską kas yra daroma del Lie
tuvos laisvės ir jos skaisčios 
ateities. Turėkime vilti kad 
Kūdikėlis Jėzus išklausys ir 
musų maldavimų kaip išklau
sė anų laikų net pagonio Lietu
vio, — suteiks mums pagalbą 
ir per ją atgausime Lietuvai 
nepriklausomybę.

LAI buna Linksmos, Laimės 
pilnos ir tikrai Lietuviškos šios 
Kalėdų šventės visiems Mano 
Minčių Dirvoje skaitytojams.

Petras D. Barakauskas,
Ann Arbor, Mich.

ŽYMIĄ DUOKLĘ TAUTOS REIKALAMS

GERAS PATRIOTAS PRISIUNČIA SAVO
..________ /

K. Demikis iš New Britain, 
Conn., rašo.LVS. Centrui: I

“Gerbiamieji: šiame laiške 
prisiunčiu $10 Lietuvai Vaduo
ti Sąjungai ir $10 Lietuvos pa
bėgėliams šelpti. Taipgi pri
dedu savo pavienio nario į L.

V. S. mokestį $2 už 1943 me
tus. Kartu vso siunčiu $22.

“Pinigus siunčiu per Sekre
torių K. S. Karpių. Ų

Viso labo visiems,
K. Demikis.”

Kas tai blogo prieštautinėje 
sąjungoje, nors tautininkų-“be- 
dievių” aukos per kolektas baž
nyčiose visai geros ir iš jų net 
trys tėveliai Philadelphijoje tu
ri neblogą gyvenimą.

Galima išanksto spėti kaip 
minėti laikraščiai į šį rašinį 
užreaguos. Jokia sofistika ne
pateisins jūsų išsisukinėjimo.

“Deja, jums, biblijos žino
vai ir fariziejai, veidmainiai 
kurie duodate dešimtinę iš mė
tos, dilių ir kmynų, apleidžia- 
te gi svarbesnius įstatymo da
lykus — teisingumą, pasigai
lėjimą ir ištikimybe....

“Deja jums, biblijos žinovai 
ir fariziejai veidmainiai, kurie 
valote indo paviršių, viduje gi 
esate pilni plėšimo ir nešvaru
mo. Aklas fariziejau, išvalyk 
pirma vidų, kad pasidarytų ir 
paviršius švarus.”

B. siekus.

kad 
pla- 
su- 
ka-

tarti reikalavimams ruošti tai
kos planus dabar, 
remiamasi Atlanto 
jis gatavai yra, ir 
pripažintas, juo
galima plėsti ateities 
planus išanksto. Pavergtos ša
lys įgautų daugiau ūpo steng
tis kovoti su priešu iš vidaus; 
tie kurie turi grobišiškus sie
kimus galėtų nuo jų palengva 
atvėsti. Visuose butų pasitikė
jimas ir kariavimas už tai ko 
galėtų sulaukti karo pabaigoje.

Laukti pergalės ir jos siekti 
lyg su užrištom akim yra ken
ksminga ir sukelia nepasitikė
jimą, paveizdan, kaip Churchill 
paskiau matys reikalo su kuo 
tartis ir nustatyti Anglų inte
resams, o ne visų šalių naudai 
politiką. K.

..Motieji^. Jotims,-
Ohio, padarė savo Kalėdų dova
ną Lietuvos reikalams, $2.00

Yra daugybė kitų kurie tu
ri norą paaukoti, 
gina, neprisiverčia 
daryti.

Kiti mano kad
laiko sugaišti pirkimui money 
orderio ar čekio. To visai ne
reikalinga — paimkit, parašy
kit kelis žodžius, savo vardą ir 
pilną adresą, išpildykit viršu
je telpantį kuponą ir prie jo 
prisegę savo auką, popierinius 
dolarius, pasiuskit' Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos adresu, kaip 
viršuje pažymėta.

•A

Toliau:
“Amerikos katalikų vysku

pai, ' suvažiavę Washingtone^ 
priėmė deklaraciją, kurioje tarp 
kitko sakoma.... Tai yra gan 
migloti posakiai.... Jie ne
teisina neturto ir skurdo, kaip 
kitąsyk kad darė Lietuvos ku
nigai, smerkdami socialistus ii’ 
sakydami kad ‘beturčių visuo
met buvo’. Vyskupai yra, gal 
but, konservatyviškiausias ele
mentas Amerikos visuomenėje, 
ir tai nenuostabu: jie yra visu 
kuo aprūpinti, turi daug galios 
ir naudojasi įvairiomis, privile
gijomis....” (Naujienos, Lap
kričio 21, 1942).

■ Turiniu ir forma šie išsirei-

Dekoratori
Duokit savo orai ’ | 
darbą prityrusia N į 
ęam: Maliavojima ūh 
vidaus, medžio to' 
ryihj. Mane Į
nereiks rūpintis ir Is Į škimai artimi bolševiku propa- 
amatininkų jusiĮ ■ , . „ . ,
aptaisymiu ir gandai. Panašiai buvo rašoma

• NEGRŲ Protestonų Šv. Pi
lypo bažnyčia Harleme, New 
Yorke, sakoma yra turtingiau
sia negrų bažnyčia pasaulyje.

1943Kalendoriai
(Vienas šių 1943 Kalendorių duodamas Dirvos skaitytojui 
Dovanų — prisiunčiant DABAR užsivilkusią mokestį arba 

kas naujai užsirašys prenumeratą ir mokės $2.00.)
Pažymėkit Kalendoriaus No. ir pridėkit 10c persiuntimui.

ryntj. Mane nito

Turiu piką apdr«A 
darbų kontnf

495 East
Telefonas POtdS

ir

s

‘demokratingo” prezidento

• VISAME pasaulyje esama 
arti 600 įvairių rūšių papūgų, 
tai yra paukščių kurie lyg ga
li kalbėti.

jaunimo Dėdes 
ir jų nepamirš-

jaunuoliu, vyrų
Ho- 

Nor- 
trys
Es-

----- Jurgis Washingtonas ant Arklio
___ Betsy Ross — Siuva Pirmą Amerikos Vėliavą
___ Amerikos Karo Laivas ir Orlaiviai Palydovai
___ Keturi Amerikos Kareiviai Nešini Vėliavą
___ Mergina su Arkliu ir Šuniukais 
__ .‘Vaikutis Meškerioja, ir šuo y
___ Maža Mergaitė su Šunyčiu
___ Gražus Ūkis prie Kalnų ir Upelio
_„_Maža Mergaitė su Viščiukais
___ Žiemos Vaizdas — Važiuoja Rogėse
___ Maži Vaikučiai ir Voveraitės
___ Mergina Gėlynuose, su Šuniu
___ Gražus Miestelis prie Ežero
,___ Mergaitė ir Berniukas prie Upelio Meškerioja
___ Upelis per Laukus ir Namas prie Tilto
___ Mergaitė ir Paukščiukai Bokštelyje
___ Meškeriotojas įsibridęs Upelyje
___ U. S. Bomberis Ore ir Amerikos Vėliava

Danija, 
Lenkija, 
(Lietuva,
Čekoslovakija,

Austrija ir Balkanų šalys, kal
bant apie jų teritorijas, atsi- 
steigtų kaip lyg jose nieko ne
buvo nutikę. Kinija gautų at
gal Mandžuriją ir kitas žemes 
Japonų užgrobtas.

Simms nuo savęs aiškina jog 
taika bus negalima jeigu Ali- 

■ jantai dabar pagrindiniai ne- 
1 susitars dabar pirm negu Ašis 
nugalėta.

Teisingai ar klaidingai, sako 
Simms, daugelis bijo kad 
tų premjeras Churchill yra 
linkęs priimti bent kokius 
kius planąvimus 
liaubas.

Teisingai ar 
mano, jis linkęs 
bartiniu Atlanto 
tų susitarimu su 
mis

2419 Denison Ave. 7727 Superior Ave,
Musų Superior parduotuvėse užlaikėm pilniaušį pa
sirinkimą pianų ir metalinių instrumentų, taipgi 

visokias muzikos gaidas.
Dave and Grace Tomka

Generolai Susitinka Tartis Užpuolimui Japonųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifii

SH. 7621

Avė. HEnders*
lllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllll

lemas A. Wilke
EN. 5297

KALĖDOMS reikmenys

□otas Laidotuvių Direktoriui
IR BALZAMUOTOJAS

KIA APDRAUDĘ 
asirengę suteikti visiems pilnas $ 
cijas ir praktiškus patarimus 
is (Insurance) visai dykai. TaWl 
egu ugniagesius (fare-monus). 
/lėtinė Pastovi Lietuviška Real 

ir Apdraudos Agentūra.

P. MULIOLIS
Ave. Cleveland 
*♦**♦**♦*****•**5*****^*

šventėms mes rekomenduojame Moterims Ploščius, Suk
nias, skrybėles, blanketus, vaikams drabužius už visokias 
kainas. Didžiausias pasirinkimas vyriškų dėvėjamų reik
menų. (52)

ANTON ANZLOVAR .
Dry Goods — Millinery — Gents’ Furnishings 

6202 ST. CLAIR AVE. Atdara Vakarais, Nepasakytoje vietoje, Gen. Blarney susitiko taryboms su 
Brig. Gen. MacNider (su pypke), prieš atakavimą Japonų laiko
mos Bunos, Naujoj Guinejoj.

prieš karo

Bri- 
ne- 
aiš- 
pa-

jie 
da-

Gražuolių Merginų Skirtingose Pozose (vieną iš šių)
Sargas ir Vaikučiai žaidžia
Šeima ir Balandžiai 
Širdies 
širdies.klaidingai 

pasitikėti 
čarteriu, Bri- 
Suv. Valstijo-

ir savo sutartimi su 
sija — o karui pasibaigus 
tis darbo nuo tada toliau.

Mes Lietuviai turėtume

Ru- 
im-

pri-,

__ Keletas
--Angelas
__ Šventoji
--Kristaus
_ Marijos
--Kristus išeina iš grabo
-_šv. Antanas ir Kūdikėlis Jėzus
__Šv. Juozapas ir jaunas
_ Kristus Alyvų Darže

DIRVA 6820

Kristus

Superior Ave. Cleveland, Ohio
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KAS KA RAŠO SKAITYMAI
Rašo Vyt. Sirvydas,

JUOZAS O. SIRVYDAS

(Tęsinys iš pereito numerio) (Tęsinys iš pereito nr.)

'II

j

V136'

apa-

dir-

NURIMK . .

tai sa- 
nepra-

kaš
van

R'

sija taip pat gautų karštą 
tuvių pritarimą.

kiek 
ko

voje surašo
Lietuviai be 
reikalavimų 
reikalingoms

Niekas jų 
niekas 
neįtei- 

nesiru-

,0 kaip vadinosi ta vieti 
^-klausinėjo Dimit 
J tai, tamsta, atsakėti n 

^pridėjo Danyla. — Ne 
jį m rodos jog anapus 
g pasiims dėvėjo mėlyna 
į 4 tom buvo tamstos tėv 
Ue! - skubino klausim

AL GI

er X'

Kiti Rūpinasi, o Mes?
Susijungusios Valstybės, 

laiko atgal, suorganizavo 
mitetą studijuoti kiek kuriai

Dienos K]
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CULAUKĘ šių Kalėdų — praleidę visą metą musų šios 
naujos tėvynės kariavimo su atkakliu geltonosios 

rasės priešu, kuris pasikėsino mus staiga užpulti ir ti
kėjosi greitai mus parblokšti, negalime sakyti jums, 
brąngųs skaitytojai, Linksmų. Kalėdų, nors ištikro lin
kime linksmų, smagių. Nors daugeliui jos linksmos to
dėl kad juos šis karas ne tik nepalietė, bet dar ir su
stiprino, tačiau daugybė šeimų šias Kalėdas švenčia la
bai nelinksmai, kadangi iš jų namų išėjo karo tarnybon 
jau ne tik du, trys, bet net ir kituri, o kaip kur ir po 
šešifi sūnūs ar dukteris.

Kiekvienas tėvas ir motina, brolis ir sesuo, namie 
likę, pasiges savų brangiųjų tose kedėse kuriose jie pir
mesnėmis Kalėdomis sėdėdami, linksmai kalbėjo, reiškė 
džiaugsmą švenčių sulaukus, dovanomis keitėsi, lieps- 
npjančiom akim Į ateiti žiurėjo!

Šias Kalėdas — prie tų stalų, tų šeimų narių tarpe 
riedės ašaros; jų mintys skraidys toli už okeanų, kur 
jų mylimieji išėję karą kariauti, šaliai ateiti užtikrinti, 
namie likusių gerovę ginti, pasaului Taiką grąžinti.

Kitus jau pasiekė žinios apie jų mylimųjų žuvimą 
karo laukuose, šaltuose okeanų vandenuose....'

Daugybė ir tų kurių karas nepalietė taip kaip tuos 
ką viršuje vaizduojami, turi širdis, turi jausmus, ir jie 
prisimins visus tuos kurie už juos kariauti išėjo, prisi
mins jų nubudusius tėvus, brolius, seseris, ir rimtoje 
nuotaikoje šventę praleidę rūpinsis kad greičiau karas 
butų laimėtas, paskubinta pergalė ir grąžinta Taika ir 
Ramybė Žemėje Geros Valios Žmonėms.

Tuos gi kurie tik džiūgauja kad jų niekas neišėjo 
kariauti, kad jiems karas “laimę” atnešė, kad turi pa
kankamai pinigų lėbauti ir siausti, pats likimas paglos
tys savo žiauria ranka, privers ir juos pažiūrėti gyve
nimui rimtai i akis — kada turės susidurti su visomis 
pareigomis ir atsakomybėmis kurias jiems karo bėgis 
ant pečių užvers!

y $ * #

GEROS SVEIKATOS IR LIETUVIŠKOS IŠTVER
MĖS LINKIME JUMS! ,

ĄTEINANČIAIS metais, kaip skelbia Amerikos mais- 
to administratorius Wickard, nors gyventojai tu

rės reikalingo maisto, tačiau turės pabadauti negauda- 
‘Tm’HėkirvhĮ -yiTattfigWrarsto dalykų kuriuos dabar mėg
sta ir lengvai dar gauna. “Šeimininkės ne visada galės 
gauti tikrai tą ko jos norėtų, sako Wickard, bet Ameri
kos žmonės ir toliau turės pakankamai maisto, ir musų 
kareiviai bus geriausia maitinami kareiviai pasaulyje. 
Amerika rūpinsis kad ir musų alijantai butų aptiekti 
maistu. -

ir apie ji nuo to laiko 
nesigirdi. Laikiną Lie- 
Vyriausybę Vokiečiai iš- 
Lietuvoje nėra net Kvis- 

nėra 
Tik-

švarus Rekordas
Paskutinis Lietuvos Atstovy

bės biuletenis Angliška kalba, 
“News on the Current Lithua
nian Situation”, cituoja Lon
dono Time and Tide, kur pa
sakyta :

“Pereitą Birželį Vokiečiams 
Lietuvon ineinant, Lietuviai 
sudarė laikiną vyriausybę ir 
paskelbė savo tautos nepriklau
somybę. Pulkininkas Škirpa 
buvo paskirtas šios vyriausy
bės galva, bet Vokiečiai jį are
štavo 
nieko 
tuvos 
ardė.
linginės vyriausybės — 
Hacho, nėra net Lavalio. 
renybėje, nėra nei pėdsako įro
dymų kad kuri nors grupė, par
tija ar sąjūdis savanoriai ben
dradarbiauja (kolaboruoja) su 
Vokiečiais, kaip dedasi Norve- i 
gijoj, Čekoslovakijoj, ar Pran
cūzijoj”.

Musų Lietuvių Tautinė Ta
ryba, savo susirinkime New’ 
Yorke, sakosi pastebėjus “ko- 
laboranistų” ir išnešė prieš 
juos rezoliuciją. Kairėji spau
da, kuriai kolaboranistai butų 
kaip medus, tik du-tris vardus 
suranda (Kubiliuną ir Meškau- 
ską-Germaną). Taip Lietuvo
je, taip Amerikoje Lietuvių 
tarpe (išskyrus komunistus) 
pritariuo Vokiečiams klausimu 
Lietuvių tautos rekordas tik
rai švarus: nėra veik nei vieno 
(išėmus komunistus) kurie ka
da nors praeityje, arba dabar 
pritaria naziams ir jų politikai. 
Visi kaip vienas stovi už Ame
riką ir Angliją. Jei Rusija pa
sakytų savo tikrus planus Pa
baltijyje ir> prileistų duosnią 
Amerikos Lietuvių ranką su
šelpti savo gimines Sibire, Ru-

šaliai po karo reikės maisto ir 
kitokios ekonominės pagalbos. 
New York Times cituoja Lor
do Cramborn’o kalbą Anglijos 
Lordų Bute, kurioje pažymėta 
gavimas iš visų Susivienijusių 
Valstybių vyriausybių šiuo 
klausimu raportų. Sako, kiek
viena valstybė pasisakė kiek ji 
mananti jai tuoj po karo rei
kės maisto savo žmones išmai
tinti, iki sugriautas ekonomi
nis gyvenimas vėh pradės vei
kti. Kitos valstybės Įteikė net 
savo sąrašą reikalingų vaistų 
ir žaliavos.

Ekonominė pašalpa nuterio- 
tiems kraštams buvo paminė
ta ir Stalino kalboje švenčiant 
Sovietijos 25 metų sukakti, 
Lapkričio 7.

Šis klausimas Lietuviams be
galo svarbus, nes Lietuva dvie
jų okupacijų nuteriota. Vieni 
Lietuviai, savo pastangomis po 
karo kai kurį laiką, aišku, sa
vo žmonių taip pat neįstengs 
išmaitinti, kaip neįstengs Len
kai, Graikai, Danai, Norvegai 
ir kiti.

Pereito karo metu, atminki
me, mes gavome iš Amerikos 
penkių milijonų dolarių pašal
pą, neskaitant musų giminėms 
pasiųstų perlaidų ir visokių 
aukų. Tada turėjome bendrą 
srovių Komitetą Washingtone, 
kuris tautos pašalpos reikalu 
rūpinosi. Šiądien, kada kitos 
tautos savo reikalavimus popie- 

ir suklasifikuoja, 
balso.
neparašo, 
įstaigoms

kia, niekas tuo reikalu 
pina.

Arba, jei ir rūpinasi 
vo pastangų spaudoje 
neša.

■J • y.--- — -—_ - —
• MEDŽIUOSE laipiojančios 

varlės laipioti ^gali todėl kad 
jų pėdos turi limpančios 
čias.

• AMERIKOS kalėjimų
btuyėse išdirba^.apie 85 nuoš. 
visų ša'lyje vartojamų automo
bilių numerių lentelių.

Kum J. žilius susitaria su šliupu įvykdyti Ame- j 
rikoje Vilniaus seimo atgarsį — pirmą Ameri- | 
kos Lietuvių politinį seimą. Nutarta pustau- j 
doti Philadelphijos draugijų būrio ruošiamu ma- J 
siniu susirinkimu remti revoliuciją. Tokiu btt- į 
du (gana skubotai), Vasario 22, 1906 metais | 
(Jurgio Washington© gimtadienį) susirenka pir- į 
mas Amerikos Lietuvių tikrai politinis semias, į 
turėjęs 169 atstovus ir gavęs apie 250 įnešimą. |

Seimas priėmė Dr. šliupo memorialą-rezfr į 
liuciją, reikalavusią plačios autonomijos Lieto- 1 
vai. Memorialas buvo įteiktas Rusų imperijos | 
pareigunajns. Be to, seimas įkūrė Centralinį | 
Lietuvos Susišelpimo Komitetą^ kurį spauda ta į 
biau Revoliucijos Rėmimo Komitetu vadino, šis į 
komitetas surinko (iki Liepos 20, 1907, kada ta j 
siskirstė), $6,291.00 aukų. Socialdemokratams | 
iš jų teko $3,656.61, Demokratams $1,102.584 • 1

Sirvydas tame seime dalyvavo kaip vadas I 
naujai atsiradusios socialistų srovės. Bet del i 
šliupo užsikirtimo socialistų ir kitų draugijų Į 
įnešimai seimo nebuvo svarstomi. Į Komitetą i 
tačiau, parinkta visokių pažiūrų žmonės: Šer- | 
nas, Bagočius, Kun. Pėža (šis netrukus pasiša? Į 
lino), Tareila, Dudis. ĮĮ

Lietuvių Socialistų Partiją šliupas ir šir- i 
vydas organizavo labai patriotingais motyvais. I 
Abu degė Lietuvos laisvės idealu. Sirvydas ra- į 
šė: “Į paskutinius 20 metų musų tautos gyve- 1 
nimo pažiūrėję, matom eilę smulkių ir stambių 1 
susikirtimų su Maskolijos valdžia. Tai ne vien | 
protestas prieš Lietuvoje plėšikaujančius činov- j 
ninkus (Rusų valdininkus), bet Lietuvos kova į 
už atimtą politinį savystovumą. Jei kovą lai- | 
mesime, Lietuvos turtus naudos Lietuviai; jei 1 
ne — svetimi. Mes reikalaujame laisvos Lieta- 1 
vos su demokratine respublika pagal Lietuvį. J 
Socialdemokratų partijos programą” (Vien. j 
tuvninkų, nr. 6, 1905). Dr. šliupas tūo pačiu • 
metu rašė: “Milijonai dolarių nebūtų perdaug 
Maskolių autokratiją ’sutriuškinti. Dirbkime ith 1 
aukokime kiek galime. Tegyvuoja laisva, liau- j 
dinė Lietuva!” (V. L. nr. 9, 1905).

(Bus daugiau)

RUSIJOS REVOLIUCIJA 1905 METAIS

Vilniaus seimo nutarimai buvo tūkstančiais 
egzempliorių po Lietuvą paskleisti. Jie pilnai 
atitiko musų liaudies troškimams. Pradėta 
juos ir vykdyti: daugelyje vietų iš mokyklų 
prašalinta Rusai mokytojai, uždaryta degtinės 
pardavyklos-monopoliai, į valsčiaus raštines Įs
tatyta Lietuviai raštininkai ir teisėjai. Betgi 
Rusų imperijos agentai dar buvo gausus ir sti
prus: taip vadinami baudžiamieji'buriaį Lietu
vių tautos laisvės kovą “nuramino”. Nukentė
jo tūkstančiai sąmoningų valstiečių, studentų 
ir šviesuomenės. Pavyzdžiui, Pittsburghe nese
nai mirusio Vienybės Lietuvninkų, Kovos ir Dil
gėlių buvusio redaktoriaus, Juozo Baltrušaičio, 
brolis Andrius buvo Rusų imperijos agentų nu
šautas nuosavo namo kamine, nes atsisakė pasi
duoti. Naujienų redaktorius Grigaitis buvo 
areštuotas, sumuštas ir kalėjiman pasodintas. 
Šimtai politinių “nusikaltėlių” bėgo Amerikon. 
Kiek Lietuvių viso nukentėjo niekas dar tiks
liai nesuskaitė ir nepaskelbė, nes pas mus dau
giau politikierių negu istorikų. Bet Rusų Vi
daus Reikalų Ministerija skelbė kad visoje Ru
sijoje žinomų užmuštų 1905 metais buvo 14,654, 
sužeistų 18,052. Apie 80,000 suimta ir išga
benta Sibiran, ar pasodinta kalėjiman.

Šie 1905 metų įvykiai Amerikos Lietuvius 
labai jaudino. Jie taip sujudo prieš Rusų val
džią kaip nebuvo sujudę nuo Kražių Skerdynės 
laikų (1893 metų). Lietuvos veikėjų (Janulai
čio ir Domaševičiaus) ir savųjų veikėjų (šliu
po, Sirvydo, Mikolainio, Ambrozevičiaus, Pruse- 
laičio) raginami, visin’ pradėjo rinkti aukas re
voliucijai: krikštynose, baliuose, saliunuose, su
sirinkimuose. Sirvydas, tuos metus prisimin
damas, rašė: “Revoliucijos metu liaudis šaukta 
kovon. .Visas Amerikos Lietuvių gyvenimas 
virte virė. Virė kova. Gyventa! Toks gyve
nimas buvo vertas gyvenimu vadinti” (Vieny
bė Lietuvninkų, nr. 35, 1908).

Vasario 7, 1905 metais, Brooklyne įvyko 
prakalbos Rusų revoliucijos klausimu, kur kal
bėjo P. Mikolainis, J. P.’Varkala, Dr. Johanna 
Želvienė (Baltrušaitienė), V. Jankauskas ir K. 
Bačiunas. Susirinkusieji priėmė rezoliuciją ra
ginančią kolonijose kurti revoliucijai remti ko
mitetus ir rinkti visai Amerikai Centralinį Ko
mitetą.
asmenų balsavimu, toks Komitetas jau buvo iš
rinktas: pirm. Dr. A. Bacevičius, sekr. J. O. Sir
vydas. ižd. Dr. J. Šliupas, nariai J. Naujokas ir 
J. Baltrušaitis.

Rugpjūčio 20 d. komitetas susirinko Phila- 
delphijoje jr padalė Nuplaukusias aukas šitaip: 
Socialdemokratams $2‘Ž5, Draugiečiams (Kapsu
kui) $225, Demokratams $150, numatytiems as
menims $100. Komitetas pareiškė, esąs “ne vie
nos partijos rinktas, bet visuomenės”, be to, 
“aukas dėjo visų luomų ir pažiūrų” . Amerikos 
Lietuviai, šitoks aukų paskirstymas, tačiau, 
pirm on vieton nepatiko socialdemokratams (Liz- 
deikai-Janulaičiui). Jie tvirtino, Demokratai ne 
revoliucijonicriai, o Kapsuko grupė mažesnė ne
gu Socialdemokratų partija. Aukotojai aukas 
skyrė revoliucijai, ir, sako, reiktų į jų valią, ne 
luomą ar pažiūras atsižiūrėti. Dr. šliupas į tai 
atsakė kad Varpininkams - Demokratams kelio 
nepraskynus, socialdemokratams butų buvę da
bar sunku dirbti. Lietuvos veikėjai, sako, ne
turi teisės atimti iš Amerikos Lietuvių pareigą 
galvoti ir spręsti kas revoliucinį darbą Lietuvo
je dirba.

Ginčai tuojau apėmė visą visuomenę. Sir
vydas, Baltrušaitis ir Naujokas linko Lizdeikos 
pusėn. Pasišvaistyta aštriais žodžiais, ir Šliu
pas su kai kuriais laisvamaniais tautininkais iš
stojo iš jo ir Sirvydo naujai įkurtos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, kuri, tačiau, Sirvydo ener
gijos dėka, laipsniškai augo. Sąjunga įkūrė sa
vo Revoliucijai Remti Komitetą, kuris aukas 
vien Socialdemokratų partijai siuntė. Sirvydas 
buvo to komiteto sekretorius. Tarp Gruodžio 
26, 1905, ir Vasario 7, 1908 metų, Sirvydas Lie
tuvos Socialdemokratams pasiuntė šio komiteto 
vardu $5,069,14 aukų. Sirvydas vėliau pripa
žino, šliupas aukų paskirstymo klausimu turė
jęs platesnių pažiūrų negu kiti, ir teisingai 
sprendė kad Lietuvos laisvės darbą Lietuvoje ne 
vieni socialdemokratai dirbb.

šitam ideologiniam skilimui tarp Lietuvių 
laisvamanių ir socialistų vykstant, atėjo Ame
rikon žinios apie Vilniaus seimą. Tų žinių pa
skatintas, ilgą laiką tautiniai nepartiniai Susi
vienijime (SLA) bandęs dirbti (ir nusivylęs)
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[raitosimus Danyla. — I 
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Išminkė. Tėvai buds 
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|Mir Dimitras, — pas ir 
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Įįita bito visi pileles 
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' -tae vežė iš tėvišk 

fjipisaktį mačiau gaisra 
išpradžių,...

Į kaip matyti bu 
•iDimitrą.'f I 

įajas, nes ir > taip m 
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fesltoėčipjo akim Į Da 
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Mumijai paverg 
IBIriij galėję būti tavo 
-ii į klausimą man 1 

Į į: da tokių Lietuvi
IZARO eigos tėmytojai tikrina kad alijantai laimės ka-' 

ra pirmiausia parblokšdami Italiją ir priversdami 
ją išstoti iš kart). Ta pranašystė gali būti Įvykdyta del 
to kad alijantų jiegos veikiančios Afrikoje dabar ran
dasi Tunisijoje, visai arti Italijos, ir kai užims Tunisiją 
Italijos nuolatinis atakavimas bus teikimas jai smūgių 
prieš kuriuos ji negalės atlaikyti. Žinoma, Hitleris no
ri laikyti Italiją kasė ir todėl dabar ta šalis beveik na- 
zių okupuota ir sakoma Mussolini tik pildąs Hitlerio Įsa
kymus. Italijos žmonės mielai priimtų taiką.

Po Italijos, seks pasidavimas Vokietijos, o su Japo
nija, sako, reikės dar ilgiau kariauti, bet ji bus nugalė
ta taipgi.

Vokietija, sakoma, sulyg Atlanto Čarterio, nebus 
suplėšyta, bet galės būti tik savo originalėse sienose, be 
svetimų žemių. Po alijantų armijų priežiūra, visose ša
lyse bus pravedami laisvi žmonių rinkimai sau valdžios 
tokios kokios patys gyventojai norės.

Wendell L. Willkie ragina jau dabar Amerikos ir 
Britanijos vadus bendrai diskusuoti ir aptarti šio karo 
tikslus, kad ir žmonės žinotų ko kariaujama, kad ašies 
okupuotų šalių gyventojai galėtų Įgauti viltis pagalbos 
ir išlaisvinimo iš alijantų pusės, ir kad tarp aukštų va
dų nusistatytų susitarimas del karo tikslų. Jeigu nebus 
to padaryta, sako Willkie, iki dar kariaujami išvien, ka
riavimui pasibaigus alijantai nenoromis savo tarpe ^su- 
siardys ir to pasekmes bus blogos.

Amerika ir Anglija, plačiau diskusuodamos kokiu 
tikslu kariauja, pareikšdamos vėl ir vėl užtikrinimą vi
soms ašies okupuotoms šalims jog gelbės joms atsisto
ti laisvomis ir nepriklausomomis, sukeltų jų dvasią ko
voti ir laikytis prieš savo okupantus, ir tas privestų prie 
greitesnės Pergalės.

Kovo 2 d., devynių draugijų ir dviejų
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1\/T ŪSŲ komunistai tebesidžiaugia savo nukalta neva 
* ’ * paniekos frazę, kad Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona nuo sovietų barbarų raudonosios armijos bėgda
mas bėgo ne per Maskvą bet “per Berlyną”, (per Vokie
tiją). Kiekvienas žmogelis puikiai žino kad nuo priešo- 
razbaininko bėgant reikia bėgti nuo jo tolyn, o ne Į jo 
glėbi. Už bėgimą Į Vokietiją mūsieji ir dabar negali 
p. prezidentui dovanoti.

Draugužių reikia paklausti ar jie žino kur tada ra
dosi Hitleris, kada Lietuvą raudonieji barbarai okupa
vo? Gal paaiškės kad Hitleris tada su Stalinu sau mo
nopoly gprė, makorkę. nikė ir tarėsi ką toliau suplėšys 
ir dalinsis, nes Hitleris Lietuvos draugu nebuvo, jis da
vė Stalinui sutikimą Lietuvą užgrobti, ką Stalinas ir pa
darė, ir Lietuviai katrie galėjo bėgo į Vokietiją, kur 
Stalinui buvo uždrausta įžengti.

KALĖDŲ PASVEIKINIMAS
(Iš Margalio eilėraščių, 1907 m.)

Kalėdos! Ramiai jau prabilo varpai, .
Padangėj lyg angelų girdis balsai;
Su džiaugsmu nepaprastu sveikinam rytą, 
Ir akys kiekvieno linksmybe nušvito!

Į šventą bažnyčią jau skubinas minios, 
Ir veržias jausminga malda iš krutinės. 
Kalėdos! maloni mums šaipos viltis, 
Kad ūkana baigias, ir saulė nušvis!

Kad valanda Dievo Sunaus užgimimo 
Palengvins Adomo vaikų ištrėmimą!
Nu, sveikinu, broliai! tegul gi ta šventė
Ant amžių pradžiugin kiekvieną kas kentė!

Tegul gi nežūsta tas džiaugsmas Kalėdų! 
Jos mus teaplanko su dangišku rėdu, 
Ir šventą ramumą teduoda ši diena — 
Tegul visos širdys suauga Į vieną!

NEMUNO BANGOS
Tyliai liūliuoja Nemuno bangos, 
Jos tokios skaidrios, jos tokios šviesios; 
Žvelgiant Į jas kiek jaunystėj svajota, 
Laimės kelių ateitin kiek jomis tiesės....
Rodos melsvais jų takais nukeliautum 
Ten kur svajonės bijūnais pražydo, 
Ten kur krantuose vien baltoj lelijos, 
Ten kur nukritusios žvaigždės paklydo...
Supės, liūliavo Nemuno bangos,
Švito pavasariai, žiemos artėjo, 
Laimės svajonės bangom nubangavo, 
Ilgesio aidu šlaitais nuaidėjo....
Melsvos ir giedrios Nemuno bangos, 
Jos tokios skaidrios, jos tokios šviesios; 
Žvelgiant Į jas kiek jaunystėj svajota, 
Laimės kelių ateitin kiek jomis tiesės....

M. T

(šios eilutės skii’ta Lietuvos Prezidentui 
Antanui Smetonai, kai jis lankėsi Detroite)

Nurimk, nurimk, užmigk, 
Nes miega jau naktis, 
Jei skauda širdis — 
Sapnai ją nuramys.
Naktis juoda, baugi
Išskleidus sparnus savo, 
Girdžiu kai aimana 
Apleidžia širdį tavo.
Liūdni tavo veidai,
Pavargusi siela, 
Kad Tėviškė miela 
Paskendusi varguos.
Ten kraujas ir ugnis 
Ir kruvini takai.... 
Bet Lietuvos vaikai 
Tą skausmą iškentės.
Praeis, praūž audra, 
Į amžius pasiners .... 
Nors .širdį dar vis gels, 
Bet gims nauja tauta.
Kai Lietuvos vaikai 
Į darbą narsiai štos, 
Tau brėkštantys rytai 
Prašvis, prasišypsos....
Jr saulė spinduliuos, 
Kai miškas sublizgės, 
Naujais jau geidiiliais 
širdis tau suklestės....
Nurimk, nurimk, užmigk, 
Nes miega jau naktis, 
Jei skaudama širdis — 
Sapnai ją nuramys....

Spalių 24, 1942
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Kapsų Aguona.\

• VIDUTINIS automobilis turi apie 1500. 
svarų plieno ir geležies, 30 svarų vario, šešis i 
svarus alumino ir 50 svarų galimo atrraujliiti' 
gumo.

• DVI didelės gumo išdirbysfės Amerikoje 
praneša kad jos jau gatavos gaminti gausiais^ 
kiekiais “karo gumas” automobilių ratams, ku-< 
rios bus geros del 10,000 mylių važinėjant po| 
35 mylias valandoje greitumu.



D. SIRVYDAS
Dr. Vincas Pietaris

Kun. J. žilius susitaria su šliupu įtyJ 
riko j e Vilniaus seimo atgarsį - JI . 
kos Lietuvių politinį seimą, 
doti Philadelphijos draugi^ būrio ti
siniu susirinkimu remti revoliuciją y 
du (gana skubotai), Vasario 22, ty 
(Jurgio Washingtons gmrtadieij) s^je jį šalyje? — klausinėjo Dimitras. 
mas Amerikos Lietuviu tikrai _ į tai, tamsta, atsakėti negaliu, — 
turėjęs 169 atstovus ir gavęsap»į,nuliūdęs pridėjo Danyla. — Neatsimenu!

Seimas priėmė Dt šliupo Įjet taip man rodos jog anapus Piniškių. 
liuciją, reikalavusią plačios anto^, Žmonės pas mus dėvėjo mėlynai, 
vai. Memorialas buvo įteiktas JjjL — O kuom buvo tamstos tėvai ir kaip 
pareigunajns. Be to, seimai jhujie vadinosi? — skubino klausinėti Dimit- 
Lietuvos Susišelpimo Komitęt# kuras jauną vaikiną.
biau Revoliucijos Rėmimo Komiteti J — Ot, tame ir mano bėda! — atsilie- 
komitetas surinko (iki Liepos 20, i^pė į tuos klausimus Danyla. — Gyvenome 
siskirstė), $6,291.00 aukų. Sotįramiai, tykiai. Aš, motina ir tėvas gyve- 
iš jų teko $3,656.61, Demokratamgjnome sau pilaitėje, per tai manau jog ma- 

širvydas tame seifne dalino tėvas, jeigu ne kunigas tai bajoras bu- 
naujai atsiradusios socialistų storį |VO. Tarnų buvo visados pas mus neper- 
šliupo užsikirtimo socialistų ir Tarnai tėvą vadino šeimininku, o
įnešimai seimo nebuvo svarstomi ^motiną šeimininke. Tėvai būdami savy- 
tadau, parinkta visokiu pažiūrą h^je niekados vardais nesivadino. ...

... — Tiesa, tamsta, tiesa! — atsidusę-
lino), Taraila, DMis. R Pridėjo ir Dimitras, - pas mus Lietu-

Lietm-iu Socialistą Mij, <fev°je ,toks. papratimas. Musų salyje 
vydas organizavo ląitai patn.tj1w|I>!'aPuole kunigaikščio sūnūs. As pama- 
Ak - t /mau ar sveikas tik kartais nesi įuoI A.bU,.?e“e į"!*1"08 ff™,- Na tai aš sveikam galiu tikrai pa- 

’ - p.as ”.inius ■ me iJ mu^sakyti kad nesu. Tiesa, pas mus pilyje mmo. pažiūrėję matom eilę visko, bet kareiviai, kurių pulkai daž- 
susikirtimu su aįkdij® vsfl& n į kunigaikščių pilyse lankosi, pas mus 
protestas prieš Lietuvoje tiktai paskutinėse valandose....
mnkus (Rusų valdAhmkus), bet Ifrfcada nu0 kardų krito visi pilelės apgynė- 
už atimtą politinį savystovum Ljaj įp kada likučius, pilį ir trobas, ugnis 
mesime, Lietuvos turtus hindod Ihįšnaikino.
ne — svetimi. Mes reikalaujame— Tai, sakai, jūsų pilis sudegė? 
vos su demokratine Respublika — Kada mane vežė iš tėviškės, aš be- 
Socialdemokratų partijos įiropm/ (Iiveik per visą naktį mačiau gaisrą.... gir- 
tuvninkų, nr. 6, 1905). Dr. šSopaįdėjau riksmus išpradžių... .
metu rašė: “Milijonu dolarių.ifclrij šitie žodžiai, kaip matyti buvo, paida- 
Maskolių autokratijąSą.’ė^didelio Įspūdžio į <Dimitrą. Ir įspūdis 
aukokime kiek galime. Tegyvwjj 
dine Lietuva!” (V. L. nr. 9, 1905),

(Bos daugiau)

nas, Bagočius, Kun. Peža- (šis neW>.

NURIMK..,

(Tęsinys iš pereito nr.)

— O kaip vadinosi ta vieta? Kurio-

damas, neviliok manęs .jeigu tai netiesa!— 
meldė jisai jauną Danylą.

— Ištikro sakau, tau jog yra. Bet

FBI Viršininkas Gauna Kubos Ordiną

Už prisidėjimą pagelboje Kubos policijai sugauti svetimus 
šnipus, Kubos vyriausybė apdovanoja Amerikos FBI direkto
rių, J. Edgar Hoover, aukštu ordinu. Vaizdas fotografuotas 
Washingtone, iš kairės Į dešinę: Dr. Aurelio Concheso, Kubos 
ambasadorius; Kapt. Oscar Gutierrer, Kubos valstybinės poli
cijos, Jr J. Edgar Hoover. ,

1943 METŲ ŠVEN- 
z TĖS

KIBIRKŠTYS
- -* - ’ . a jEdlfl

didelio Įspūdžio į iDimitrą. Ir Įspūdis 
hvo nemėgiamas, nes ir taip nulindęs jo 

.veidas dabar dar labiau apsiniaukė. Jis 
sykis po sykiui mėčiojo akim Į Danylą. kaip 
ir su dideliu nusistebėjimu ir nepasitikėji
mu. Ant galo atsidusęs paklausė:

— Pasakyk,dar man, tamsta, ar pas 
Romaną čia nepatėmijai pavergtų Lietu
vių, kurie butų galėję būti tavo metų?
i — Na, Į tą klausimą man ’^pač len-(šios eilutės skirta Lietuvos ę. , . . ,

Antanui Smetonai, kai ji» atsakyti: čia tokių Lietuvių nebuvo
Nurimk, nurimk, užmigk, 
Nes miega jau naktis, 
Jei skauda širdis — 
Sapnai ją nuramys;

Naktis juoda, baugi 
Išskleidus spartus savo, 
Girdžiu kai aimana 
Apleidžia širdį tavo.

Liūdni tavo veidaų 
Pavargusi siela, 
Kad Tėviškė miela 
Paskendusi varguos. 

)
Ten kraujas ir ugriis 
Ir kruvini takai.;.. 
Bet Lietuvos vaikai 
Tą skausmą iškentės.

Praeis, praūž audra, 
Į amžius pasiners.;.. 
Nors širdį dar vis gels, 
Bet gims nauja tauta.

Kai Lietuvos vaikai
Į darbą narsiai štos, 
Tau brėkštahtys rytai 
Prašvis, prasišypsos....

Jr saulė spinduliuos, 
Kai miškas sublizgės, 
Naujais jau geiduliais 
širdis tau suklestės..’..i 4,-i
Nurimk, nurimk, užmigk, 

-Nes miega jau naktis, 
Jei skaudama širdis — 
Sapnai ją nuramys....

ų 24, 1942 / . Kifl

prie manęs.
g' — O tamsta ar senai čia esi?

— Taip manau bus jau su virš dešim
tis metų. Bet luktelki truputį tamsta, — 
.pridėjo Danyla patėmijęs jog Dimitras lyg 
nori nuo jo trauktis, — aš nesakau to kad 
!pas Romaną negali būti tokio apie kokį 
sveikas klausinėji. Aš tik sakau jog čia 
jo nėra, nes be manęs čia nėra nei vieno 
jauno vyro paėjusio iš Lietuvos. Bet tu- 
iritl pridėti jog nors Romanas ir labai gu- 
[drus, vienok kaip kada išsitaria ir tokį 
įžodį kurį paskui Ir su šunimis vytųsi gau- 
dyti. Ot, taip jis išsitarė prieš porą nie

ktų jog pas jį esąs iš Lietuvos ar tai pats 
Įkunigaikštis, ar tai kunigaikščio sūnūs, 
įkuris’jam daug naudos atnešąs. Bet kur 
j tas vyras, kurioje pilyje ar kalėjime nie
kas nežino. Ir aš jokiu budu negaliu su
žinoti, nors visas pastangas dėjau.

— Argi ištikro taip yra? — paklausė 
Dimitras su užvirusiom akim. — Susimil-

kur, nežinau aš ir sužinoti jau negalėsiu, 
nes apie mano užmanymą turėjo užgirsti 
Romanas. Jis sykį ir antrą su*pajuokimu 
manęs klausinėjo ar labai mano norima 
pamatyti Lietuvišką kunigaikšti.

— O tu jam ką į tai?
— O ką! Aš jam stačiai atkirtau kad 

labai norėčiau pamatyti vyrą paeinanti iš 
vienos šalies su manim, ir pažiūrėti kokie 
buna kunigaikščiai Lietuvoje.

— Neužpyko?
— O kas ji gali supaisyti? Supyko 

ar nesupyko, nežinau, bet nusišypsojo ir 
pasakė: kiti gal mato ir matys, bet jau 
tau vargiai bepasiseks jį matyti prieš save 
stovintį! Na, aš ir neiškenčiau ir žebtelė- 
jau užpykęs truputį: Jeigu, sakau, neno
rite kad aš jį pamatyčiau stovintį tai duo
kite pamatyt nors gulintį. Ne, girdi, tu 
jį pažinęs niekus padarysi, išbėgsi Į Lie
tuvą su juo; o tokių, girdi, ir man neiš- 
daboti su visu savo pulku.

Ant Dimitro veido, Danylai paskuti
nius žodžius tariant, atsirado vėl rausvu
mas, nuliūdimas išnyko ir užvirė akys.

— Dėkui, dideliai dėkui! — tarė jis į 
Danylą. — Viena ko prašau: padaryk man 
malonę ir patylėk apie tai jog aš esu Lie
tuvis. z

Minios vyrų apgultas Arminas stove- 
jo stačias šalia vieno vežimo kuriame bu- ne 
vo sukrauti kardai ir šarvai, ir rodė pul
ko vyrams tai kardus, tai skydus, tai šal- dėjo mane meška glostyti. . . 
mą gyrė blizgantį. Stovėjo jisai ant aukš- drūčiai net tada kai į medį įlipau ir iš ru- 
tumėiės, nuo kurios jam buvo matyti per pėsčio net kelnes į šaką perplėšiau. . O da- 
vyrų galvas kas dedasi ir pas kitus jo ve- bar žiūrėki, i-r -a-š galėčiau girtis kaip kiti, 
žimus, kur pirkliavo jo tarnai. Nuo jo o jeigu nesigiriu tai tik stačiai per didelį 
aštrių akių retai kas galėjo išsislėpti. Juo- savo mestumą. 
kais pulko vyrai tyčia susitarę ties Armi- j o eikime velyk žirgų žiūrėti, 
no vežimu iš dviejų atskirų vietų bandė nu 
traukti nuo vežimą bile ką, bet be pasise
kimo: akylas Arminas visam pulkui besi
juokiant sugavo abudu.

— Armine! Armine! — šuktelėjo jį 
dabar Vuodega, atsiradęs šalia vežimo.

— O ką? — atsiliepė tas, truputį at- 
sigryžęs į klausiantį.

— Yra reikalas! — atvertė tas ir mir
ktelėjo kad pasilenktų. — Sakyk man ar 
iš veido šitas Dimitras, ką gelbėjo imtynė
se su meška, panėši į Lietuvi ar ne? — 
šnabždėjo Vuodega- pasilenkusiam Armi
nui Į ausį.

— O kam tau, širdele, taip prireikė 
žinoti? — paklausė tas iš savo pusės, vie
toje atsakyti.

— Ne man reikia tai žinoti! Roma
nas jau senai jį sekioja ir dabar man lie
pė paklausti tavęs kaip tau išrodo.

— E,, širdele, aš ne Dievas tai ištikro 
ir nežinau, bet man išrodo jog jis iš veido 
butų suvis Lietuvis.

Į tuos Armino žodžius atsigryžo tik 
Vuodega ir pora vyrų, ką su juo čia ties 
vežimu stovėjo, tartum niekadėjai, ir mos
telėjęs ranka tarė: eikite, laukite nakties!

Arminas tuo tarpu užsiimdamas pir- 
kikais rodė šalmą, vartydamas rankose, ir

i
pavertė taip jog atsimušę nuo šalmo sau
lės spinduliai pataikė Į akis vieno iš jo tar
nų stovinčių atokiai. Tarnas toje akimir
koje metęs viską atbėgo pas Arminą, ku
ris jam pakuždėjo kelis žodžius saviškai. 
Tarnaš išnyko.

Svieto apie Armino vežimus ir šėtras 
rinkosi vis daugiau, vis smarkiau preky
ba ėjo. Žirgų žiūrėti atėjo ir pats Roma
nas. Atėjus kunigaikščiui, sujudėjo visas 
svietas, esantis rinkoje, ir, paskui Roma
ną nugužėjo visi ten kur stovėjo šėtrose 
žirgai. Ėjo tarp kitų in Danyla, bet ėjo 
užsimąstęs. Po jo jauną galvą klaidžiojo 
sujudinti atsiminimai iš gilios jaunystės, 
paveikslai senai- apleistų vietų ir užmirš
tų žmonių.... Ei kaip malonu, kaip skau
džiai malonu butų dabar jam pamatyti 
gimtus kampus, tėvą, motiną'.... Tačiau, 
gimti namai, pilelė visa sudegė beveik jo 
akyse, artimi visi žuvo nuo užpuolikų kar
do. ,

— Širdele, ko taip užsidūmojai? — pa
kalbino jį Arminas, vadindamas prie žir
gų. — Meška .nerėkia, neniurna, tai nėra 
nei ko būti užsidūmojusiam. Girioje ir 
aš buvau labai užsimąstęs, ypač kaip pra-

Rupėjo man

ir-aš galėčiau girtis kaip kiti,

Mesk, širsele, viską Į šalį, 
“ Ten ne žir

gai tik paukščiai. Tik, širdele, neskubin
ki rinktis. ,

Nors vasara buvo, žirgai vienok sto
vėjo po šėtromis; stovėjo sustatyti eilio- 
mis prie ėdžių. Žirgai buvo daugiausia 
širmi ir šyvi.

— Turbut ta pati veislė, — tarė Ro
manas, pamatęs* žirgus ir vienoje akimir-' 
koje apėmęs juos visus savo akim.

— Ta pati, jūsų šviesenybe! — atsakė 
Arminas.

— Lepioji! — pridėjo nuo savęs Ro
manas, su nepamėgimu.

— Lepi, tai lepi! Tai tiesa, bet turi 
ji savo ir gerų pusių, — užstojo Arminas.

— Kalbėki sveiks!
— Giria visai taip kaip puodžius kiau

rus puodus, — tarė vienas iš pulko vyrų.
Šian ir ten užkvatojo vienas. Šypte

lėjo ir Romanas, atsiliepdamas Į artimus, 
jog nors iš kitų pusių šitie Armino žirgai 
ir nepeiktini, bet gana to jog pertepus. Ir 
šalčio jie bijo, ir visako bijo.

— Ne tai ką musų tyriniai-laukiniai 
žirgai! — pabaigė Gudų kunigaikštis Ro
manas savo kalba ir nusivedė savo vyrus 
toliau.

Lydėdamas Romaną, šyptelėjo akim 
sau Arminas ir pramurmėjo sau po nosia:

Dirvos Vajus 1943 Metams!!
DIRVA NEPABRANGS IR 1943 OO 

tiems kurie mokės 1942 metais už 1943 'W*

• VIDUTINIS automobilis tari 0 
plieno ir geležies, 30 svarą

s alumino ir 50 svaru galimo >

Gerbiami Dirviečiai! Baigiasi metai, ateina nauji. Baigiasi jūsų Dirva. Arba, 
Jus turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba bakal- 
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį dabar, prieš galą 
metų, ir visi gaus Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. ($1.00 už pusę metų.)
Dirva duodama už $2.00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. _ Del 
karo laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00.
Kurie dabar prisius $2.00 gaus dovanų puikų, 1943 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. Naujiems mes apmokam).

(Įdėkit j laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit

’DVI didelės guirto išdirbysM 
ša kad jos jau gatavos 
is “karo gums” automobiliu 
•us geros del 10;OW mylių f* 
lias valandoje greitumu.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
lY,,AV.V.7.V/.’AV/.V,V/«V?,V/A\Wl>‘^A

y . I ,15 : , fit, 'V-.l: V.

NAUJI METAI — penkta
dienį, Sausio 1.

Grabnyčios — Vasario 2.
Lietuvos Nepriklausomyb ė s 

25 m. sukaktis — Vasario 16.
Užgavėnės — Kovo 9.
Pelenų diena — Kovo 10.
Verbos — Balandžio 18.
Velykos bus vėlybos — Ba

landžio 25. v
Decoration Diena 

žės 30. x
Sekminės — Birželio 13.
Amerikos Nepriklausomybės 

šventė
4 (šventa bus pirmadienį).

Dariaus ir Girėno žuvimo 10 
metų sukaktis — Liepos 17.

žolinė — Rugp. 15.
Padėkos Diena — ketvirta

dienį, Lapkričio 25.
Kalėdos — šeštadienį, Gruo

džio 25.

Gegu-

sekmadienį, Liepos

tau 
Ar- 
šėt-

— Ne tau aš juos ir vedu.
Žinomas dalykas jog taip praniurnė- 

jo kad niekas neišgirstų, išskyrus jį patį 
ir jo ištikimus tarnus.

Pamatęs praeinantį Danylą, Arminas 
nustvėrė jį už rankos ir nusivedė į patį šė
tros galą, į pačią tamsumą.

— Ką čia tujnatei žirgų tai, širdele, 
teisybė jog visi jie lepus ir čia su jais ne
moka apsieiti. Pertai aš nenoriu jų čia 
nei pardavinėti. Čia pakanka ir laukinio 
žirgo. Bet štai pora žirgų, kurie čia tyčia 
tamsoje pastatyti • kad jų niekas nepama
tytų gerai. Jie ne lepios veislės. Ir aš į 
bile rankas ypač nenorėčiau jų parduoti. 
Vienok'ką čia aš kalbu! Palauk, aš 
juos išvesiu į šviesą! — Tai pasakęs, 
minas atkabino abu žirgu ir išvedė iš 
ros gilumos.

Danyla metė akim dar sykį į žirgus 
ir tarė:-

— Tiesa, jie ne tokie kaip širmiai. Ir 
plaukas ne to dažo ir ilgesnis, ir galvos ne 
tokios, ir sprandai ne taip sudėti....

— Ot, ot, ot! — nudžiugęs net suriko 
Arminas. — Patėmijai, ir taip patėmijai 
kaip geriausiam pirkliui sunku butų išsy- 
kio patėmyti. Na, jeigu taip tai žinok jog 
širmiai ir pas mus reti žirgai, o šitokie 
kaip juodbėris ir juodis, tai ne tik reti bet 
ir, tarp retų pasitaiko į dešimtį metų syjffr 
vieną pamatyti.

— Na, imk ir veskis. Jie tavo! — 
kalbėjo Arminas, brukdamas žirgų kama
nas jaunam Danylai Į ranką.

— Dėkui. Abiejų aš neimsiu, bet jei
gu jau taip verti tai skirki man vieną ir 
sakyk kiek tau reikės.

— Širdele! Tu nesakei kiek reiks tau 
kada kišai savo gyvastį meškai i nagus, 
tai dabar ir manęs neklausk. Ir du ir šim
tą tokių žirgų tau davęs dar vis jausčiau
si tau skolingu, o tu čia klausi kiek reiks 
man. Nekalbėk, tamsta, taip daugiau, nes 
tuo mane sunkiai užgauni, rodydamas man 
jog aš pirklys ir daugiau nieko; ir nenori 
pamatyti manyje žmogų. Tokiu piktu ir 
šykščiu sveikas nesi, o užduodi man sun
kią kančią, — kalbėjo Arminas ko ne pro 
verksmus. /

(Bus daugiau)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios 
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas del savo tėvynės, del brolių 
labo, del šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

* (Kaina su prisiuntimu 65c.)

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabboa 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
,rMARGUČIO”-VĄNAGAIčIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau- visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

nepripažysta.
ir dabar. Kaip tik 
Ameriką Lietuvos 
A. Smetona, musų

MUSŲ kunigėliai, kurie sa
kosi esą Kristaus vietininkai it 
iš sakyklos skelbia kilnius Kri
staus žodžius, “Mylėk artimą 
savo kaip pats save”, patys ne
sielgia taip kaip kitus mokina 
daryti. Reiškią, kunigija arti
mo meilės

Štai kad 
atvyko į 
Prezidentas
kunigija, su labai maža išim
timi, susidėjo su didžiausiais 
bedieviąis ir kunigų priešais ir 
bendru frontu ne tik kad igno
ruoja A. Smetoną kaipo Lietu
vos Prezidentą, bet ir nesivar
žydami ji gerokai pašmeižia.

Tokie kunigai nėra kunigai, 
o tik kunigų skraiste prisiden
gę atbula'kalmeriai klerikalai, s 
kdrie artimo meilę pamina po 
kojų kad išlieti savo pagiežą 
ant politiškai neapkenčiamo 
žmogaus.

KATALIKIŠKAS profesorius 
K. Pakštas So. Bostono Darbi
ninke išsortuoja , tos grinorių 
Lietuvių Tautinės sudėtį taip: 
catalikų frakcijai priskaitė 7, 
iaudininkams — 1, socialis

tams — 1, nepartiniams —< 1* 
ir Žydams — 2. Reiškia, be
dieviai ir žydai turės šokti pa
gal katalikų smuiką, o nepar
tinis jeigu nenorės šokti galės 
pasitraukti.

Ar tik šokikai nepradės min
ti muzikantams ant kornų!

TIE TARYBININKAI sako, 
taryboje dar yra aštuonios tuš
čios vietos, tik kažin kodėl tų 
tuščių vietų niekas neima, ne
žiūrint kad Amerikoje yra ga
na didokas skaitlius Lietuvių 
iš Lietuvos, gavusių šioje šaly
je prieglaudą.

JEIGU ta taip gražiu vardu 
pasivadinus Lietuvių Tautinė 
Taryba tikrai butų Lietuviška 
ir jai ištikro rūpėtų Lietuva ir 
jos ateitis tai joje tuoj rastų
si,.vieta ir Lietuvos Pręzideib-

pilname sąstate su Lie- 
Prezidentu priešakyje, 
keliariopai daugiau nu- 

Lietuvos labui, negu tų

tui A. Smetonai, o su juo tuoj 
užsipildytų ir kitos septynios 
tuščios vietos. Tada LTT, bū
dama 
tuvos 
galėtų 
veikti
kelių asmenų taryba.

Prie to, dar tokia pilname 
sąstate taryba susilauktų gau
sios paramos ir nuo Amerikos 
Lietuvių. Kol ta kelių žmonių 
taryba varinės politinius ker
što ožius, tegul nesitiki para
mos iš Amerikiečių Lietuvių.

Titnagas.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Shampoo 
pataisom, 

sudedam
ir KĖDĖ

$2.00 
remode- 
atgal.

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

ARMSTRONG
LINOLEUM

Išdeda dykai ekspertai!
Sinkų viršai_____ nuo $6.95 aukŠ.

Sienų linoleum 33c iki 44c pėda 
Genuine inlaids-- 89c iki $1.89 yd. 
šiaip klijonkės —ST^c iki 83c yd. 
Asphalt tiles _____ 22%c pėda

BENEDICT
FLOOR COVERING 

Successors to Byrne & Sons
7037 Superior Ave.

Dykai apskaičiavimas. HE. 1114

ADDISON SQUARE

Geros Rūšies Maistas
Telefonas EN 8122 

Aprūpiname valgomais dalykais 
Vestuves ir Pokilius 
.T. Krzys, Manager.

Švenčių sezonui užlaikom žąsis, 
visokią paukštieną, rūkytas deš
ras, riešutus ir tt.

7400 Wade Park Ave. 
k/
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Tyrinės Negimusių Kū
dikių Mirimą

Miesto sveikatos komisijonie- 
rius ėmėsi tyrinėti mirtimą 
kūdikių dar prieš gimimą, šy
met iki Lapkričio mėnesio gi
mė 17,918 kudikų, iš jų 270 
mirė prieš gimimą, šešių ir 
septynių mėnesių nėštumo lai
kotarpiuose. Iš tokių mirčių 
20 nuoš. buvo negrų kūdikių, 
nors negrų populiacija Cleve- 
lande tėra 10 nuoš.

• Iš WARRENSVILLE kalė
jimo šymet nuo pradžios metų 
pabėgo 98 kaliniai. Ta padė
tis pradėta tyrinėti. Sako, ten 
neturima pakankamai sargy
binių.

GROTTO CIRCUS

ūsų

Adre

.Para 
m ", Tabkten 
išbr6820 
juu

Žiema nekenkia cirkaus sezonui 
Clevelande. Nežiūrint žieminio oro 
Al Sirat Grotto per pereitus ketu
riolika metų ištisai parkvietė vidur
žiemio sezonu cirkų su visomis j'o 
įvairybėmis.

Ir vėl Grotto Cirkas, su pilnomis 
trimis dalimis, su laukiniais žvėri
mis, išlavintais gyvūnais, daugybe 
klaunų, trapezinių artistų, raitelių 
ir visko kitko kas tik ineina į ge
riausių cirkų perstatymus, bus at
vaizduota Cleveland Arenoj tarp 
Sausio 10 ir 24.

Tikietai šiam Grotto Cirkui jau 
parsiduoda Bond’s vidurmiesčio ti- 
kietų ofise, po $2.20, $1.85, $1.35, 
.95 ir po 55c. Popietiniai tikieti 
po $1.50, $1.00, 75c ir 55c.

Paštu užsakymus galima pasiųs
ti į Arena Box Office, 3700 Eucl- 
lid avė.
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DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

a MER^y Christmas
gift ____ /Cfei, . *

Ir su Degtine Bėda, g 

kaip su Maistu

AND

a Prosperous New Year, už rėmimą Dirvos* ir
prašome visų 
vių remti tuos kurie remia mus!
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fe

Visiems savo draugams ir klijentams dėko- 
jame už prielankumą mums praeityje, ir šia 

proga linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų

A. S. BORT, Fotografas

Sad/ Seventy , /tenth 
Stn&iaĄ

11B7 EABT79TH ST. CLEVELAND, □.

Metų .#7

• fefe
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BUY WAR BONDS g

Geriausi linkėjimai sulaukus

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metųt

FRANCES P. BOLTON

Geriausi Švenčių Linkėjimai!

LINKIME VISOMS MUSŲ KLIJENTĖMS

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

fe 
w
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jus 19 
ir I kyta 

_ne?l reiki kasi, ,, varį kykl 
vai t; 
žem2701
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Geresnės Rūšies Muzika

H. J. Votteler & Son 
ARCADE MUSIC 

STORE
Theo. Langer, Prop. 

37 The Arcade
MAin 2217 Cleveland

Visiems Savo draugams ir rėmėjams linkiu

Linksmų Kalėdų
• ir

Laimingų Naujų Metų!

PATS TAVERN
1385 EAST 65th STREET

Petronėlė Jonilienė, Savininkė

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams SUPERIOR BEAUTY SHOPPE
fe

Jonai

61
LIQ
Viet

1 

Helen

ALUS!

Kazyi

BRC
LIET
7701
Viso
Deg

Atd
Kaz

muzikos padargų 
muzikos gaidų.

Hardware Paints

Lietuviškų

Tools

Plumbing Supplies 
Household Goods 
Electrical Goods

HEnderson 1759

7110 Superior Ave.

UŽEIGOS

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild' Ąvenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant. U.’S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį. 
Kazys Leimonas, Sav.

ft

Visiems musų Lietuviams draugams ir rėmėjams
• linkime

Linksmų Kalėdų 
ir

Laimingų Naujų Metų!

6900 SUPERIOR AVE. Priešais Lietuvių Salę

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų .Metų

1156 EAST 71st STREET
Lietuviška Užeiga Juozas Vaitkevičius, Sav.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

SUPERIOR-RUSSELL INN
6824 SUPERIOR AVENUE . a

Lietuviai Savininkai. Skersai nuo Lietuvių Salės.

Geriausi linkėjimai sulaukus

KALĖDŲ IFt NAUJŲ METŲ!

PORTAGE MARKET CO., INC.
7040 Wade Park Ave. 7018 Superior Avenue

ENdicott 0144 ENdicott 2075

Geriausi Švenčių Linkėjimai!

Dėkojame jums už paramą praeityje, ir 
linkime visiems

BELSKIS FOOD MARKET
8101 PULASKI AVENUE 

t
ENdicott 1435

J- -

Linksmų Kalėdų
ir

Laimingų Naujų Metų!

Matilda Smith, Sav. 7013 SUPERIOR AVE.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Užkviečiu draugus ir pažystamus pasižmonėti.

'THE LITHUANIAN

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
j .41’.

Cleveland6712 Superior Ave.

584 EUCLID AVENUE 
Ant U. S. Route 20.

WICKLIFFE, OHIO
Kazys Stonis, Savininkas.

Geriausi linkėjimai sulaukus

Linksmų Kalėdų
ir

Laimingų Naujų Metų!

JONAS T. DeRiGHTER

Cleveland, Ohio

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse
I

Į. »

Linksmų Kalėdų

ir

f Laimingų Naujų Metų!
I

DR VITKUS
M

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Geriausi linkėjimai sulaukus

FELIX GAIŽUTIS
Lietuviška Užeiga 7920 ST. CLAIR AVE.

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime
Geriausi Švenčių Linkėjimai!

JUOZAS IR ONA BLAŠKEVIČIAI
Standard Food Market

854 EAST 185th STREET

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

Geras alus, degtinė.
6528 SUPERIOR AVE.

Pasitikit 1943 metus čia.
HEnderson 1904

fe

8 
fe 

fe

Povilas Kubilius, Sav.
Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

P. P. IR BERNARD MULIOLIS
6606 Superior Avenue

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse VAC. ir MARIJONA GECEVIČIAI
Valgomų Daiktų Parduotuvė

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS
6902 Superior Avenue

1202 EAST 79th STREET

< DR. A. J. KAZLAUCKAS
6902 Superior Avenue

Geriausi linkėjimai sulaukus

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

r
* 

fe’

fe 

fe

Visiems musų draugams ir pažystamiems linkime “Lietuviškas Kaimelis” Užeiga
1427 EAST 66th ST. K. Nekrošius, Sav.

Lirfksmų Kalėdų 
ir

Laimingų Naujų Metų!

I. J. SAMAS - JEWELER
6704 SUPERIOR AVE. HEnd. 5879

■

GERIAUSI LINKĖJIMAI NUO KAIMYNŲ 
Iš LORAIN, OHIO

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

BROWN DERBY NIGHT CLUB
1420 Broadway LORAIN, OHIO Telef. 3049

Lietuviška Užeiga. L. Danevičiene, Sav.

Cleveland^ apsireiškė tikra 
oka daugelio rūšių degtinės, 
j tik šiaip pavieniai gėrikai 
gali gauti tam tikrų rusių ir 
ori eilėse (lyg proto netekę), 
į (r karčiamu savininkai ne- 
ali spėti gauti sau reikalingo 
lėkio degtinės savo bizniui. 
Jiems susidaro negerumų— 

iri nryti biznius, mokėti lai- 
ius, o negauna prekės is kil
os susidaro jų. ineigos. .
Del įmonių jkvaišimo pirkti 
gtinę, šymet per 10 mėnesių 
lio valstijoje degtinės parda- 
maš pašoko 28 nuošimčiais.

•PIRMIEJI Alaska ištyrinę- 
* balti žmonės buvo Rusai, 
aiDg ir Čirikov, Pirmutiniai 
liti žmonės Alaskoje apsigy
ni prie Kodiak, 1783 metais.

tele n e w s
THE AT R E

“Fighting Freighters”
kai filmą kuri atvaizduoja kvi
tą, nuotikius ir pavojus kokiuo- 
gyvena karo meto prekinių laivų 
minkai; ji vadinama “Fighting 
Hghters", pradedama rodyti Tele- 
rs Thetere penktadienį.

Kiti svarbi filmą tai konfidencia- 
vaizdai atskleidžianti Hitlerio 

ui) smulkmenas apie submarinų 
ą abiem pusėm Atlantiko ir pa
lo net submarinų skandinamus 
ras.
h) viena nauja filmą vaizduoja 
lingrado karo frontą, mušius su 
kiečiais, šiaip kiti smulkus 
bus vaizdai iš Amerikiečių vei
ls prieš Japonus.

HIPODROME
hce Upon a

Honeymoon” 
įiksma, pilna juoko romansas- 
ėdija, kurios dalykas dedasi ka- 

Uieriotoj Europoj, “Once Upon l 
eymoon", yra nauja RKO Ra-T 

rita, kurioje jraidina <?ary 
įsi ir Giapr Rogers, pradeda- 

1 ndp Hippodrome Theatre, ket-' 
mbtoį. Groodiio 24.
Dalykis apima Amerikos žinių 
ir radio skelbėja, kuris be pasek- 
ię stengiasi nardyti savo gražios 
mastės užsidegimą tekėti už Vo
ko barono. Prie tų vedybų eina- 
i didiiaurioniis painiavomis, bet 
; po spriredimo ta panelė patiria 
d .jos tituluotas vyras yra Hitle- 
i snibiiusas agentas kurio ūž
ia ‘‘suminkštinti" mažasias ša- 
pmošianl jų užpuolimą.

Telefono Darbininkai 
Karo Tarnyboje

Tbe Ohio Bell Telephone Compa 
sy jhibininkų skaičius iš įvairi, 
Istijes dalių patekęs i šalies gin 
»tas jiegas pasiekė 1,000 kuome 
iii M. Hausler, 19 metų, nu 

® Gladys Adįnue, Lakewood, R 
M suvedėjas, įsirašė į U. 1 
ilVT '
feu kompanijos Clevelanlo Div 
P. kari apima Cuyahoga, Geaug 
tląke apskritis, turi 349 Ohio Be 
Matas ir tarnautojus visa 
Karinėse šakose.
Martiniu laiku Ohio Bell tu 
M 12,000 darbininkų ir tama 
•Ipisoje valstijoje, iš kurių ai 
■i yra vyrai. Nors nekurtos ti 
Įtajos įstojo į WAACS ir W 
®, beveik visi kurie dėvi unifi 
■ yn vyrai. Pastarų dviejų r 
į Wyje didžiausias skaičius vi 
Rje-kompanijoje buvo apie 41 
ps reiikia kad daugiau negu r 
p B kiekvienų penkių vyrų i 
pMijos darbininkų daiyva 
pe no to laiko kai ši šalis pre 
| rautis karui.

rekordas pasidaro dar re 
psftsnis kada pasvarsto! jog ( 
F turi didelį skaičių darbiu 
pajaučiu eiles metų Bell 
toje kurie yra jau virš drafto

reikėjo ir tikėtis.kad 
purias skaičius musų darbir 
fektų į Signalinį Korpusą"; 
jadolph Bide, Ohio Bell prez

t‘Signalinio Korpuso viršinink 
prai yra karo frontuose vi 
pulyje, jungianti Suvienytu 
febių armijas į vieną ryšį di< 
■aje mihtarinėje komunikacijo 
polis kada žinojo. Nežiurin 
Ntiks, jie palaiko komunik 
■sijas atviras kad ‘susinežimai

fe’ 
w 
fe 
fe’ 
fe’ 
fe .

V/ETHERED'S
I GEROS RŪŠIES KEPTU1 
['PIRKIT SAVO KALĖDIN 
j MAGUS IR DU0N4 C 

Visokį Pajai, Pyragaiėia 
; PFEFFER RIEŠUTAI 

ir visi kitokį keptuvė 
t 1 dalykai

j 7022 Superior' A
1 Phone: HEnderson 53'.

tisus st sss sssss st ssssss ssssssstg;



Geriausi linkėjimai sulaukus

Kalėdų ir Laimingų Naujų

Congressman

RANCES P. BOLTON

riausi Švenčių Linkėjimai!

:iME VISOMS MUSŲ KLIJENTĖJK

Laimingų Naujų ,\l| Geriausi švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai!
Kalėdų ir

Kalėdų ir Laimingų Naujų
Geriausi švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai!

6920 Superior Avenue

-*0 M
iPPODROME Geriausi švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai!

7003

7WI ir didesni dalykai duodami išsimokėjimu.

.... Geriausi ^švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai! ...

FOLLIS

65th St.
AS IR ONA BLAŠKEVU 40

iltiniai ir Geriausi Linkėjimai šventėse

i.

Povilas Kubilius, Sav.

musų draugams ir pažystamiems linl®

Kalėdų ir Laimingų Naujų

Geriausi linkėjimai sulaukus

Kalėdų ir Laimingų Naujų

40
M

(TV*

40

40

M 
40

10

Standard Food Market
854 EAST 185th STREET

Kalėdų ir Laimingų Naujų

Geriausi linkėjimai sulaukus

•w
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40

40
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40
lūs, degtinė.

1RIOR AVĖ.

uz- 
ša-

40

40

40

40

40

40

aeaasi Ka-
“Once Upon ;W 

tuja RKO Ra-[40 
Vaidina 'Cary Ly 
■prs nradoda- 1

Kuomet staiga, uždegama virtuvių širdymo pečiai, 
tokiose sąlygose, tuoj pasidaro perdaug.

ir MARIJONA GECEVK
Valgomų Daiktų Parduotuvė

1202 EAST 79th STREET

Pilniausias pasirinkimas vaisių ir daržovių.
Parduodame Kalėdines eglaites.

Superior. Avenue prie E.
The Reliable Prescription Store

WICKLIFFE,
Kazys Stonis, rfieš Japonus-

.US1 LINKĖJIMAI NUO KAIMYNĄ'
IŠ LORAIN, OHIO

musų draugams ir pažystamiems links
i . . - v. engiasi suardyti savo gražiosteriausi Švenčių Linkėjimai! tęs užsidegimų teketi už vo-

NATHAN LAUNER
PREMIER CREAMERY

IUANIAN VILLAG!
“I Jei u viskas Kaimelis” Užeiga 

66th ST. K. Nekroš®

BEN S FRUIT MARKET
6216 Superior Avenue

J. M. GROCERY
Užlaikau visokius groserius ir mėsas.

Lawnview Ave. Duodam Eagle Stamps

GORDON PARK HARDWARE CO.
Užlaikom viską Hardware srityje

7720 Superior Avenue HEnderson 5440

Geriausi Švenčių Linkėjimai!
Prašomo jti£ ir toliau būti musų rėmėjais, o mes visada 

jums tinkamai patarnausime. Viskas geros rūšies.

TONIS TAVERN
(D AVENUE 
Route 20.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
čia1 gausit geros rūšies vaikius, pilnus pietus už 60c. 
Duodama sriuba, daržovės, duona, mėsa ar žuvis, gėri
mas sulyg pasirinkimo, pajus, ice cream, viskas už 6Cc.

McKENNAS RESTAURANT
Crawford Road prie Hough Ave.

Geriausi Švenčių Linkėjimai!
Pirkit sau Kalėdines reikmenis čionai. Kainos žemus

Didžiausias pasirinkimas langams užtiesalų-Curtains 
visame mieste.

ENdicott 0511 7110 St. Clair Avenue

ith, Sav.

t

nrrrrt
u Degtine Bėda, 
aip su Maistu

girrn rmii111 rt i i rmrt airiworniiitg
Geriausi Švenčių Linkėjimai!

. Geriausi Švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai! ...

Senukas Jonas Kudirka

.KOJAME biznieriams
sionalams už rėmimą Dirvoį

some visų Clevelandiečių Li 
remti tuos kurie remia mus!

and$ apsireiškė tikra 
augelio rusių degtinės, 
šiaip pavieniai gėrikai 

gauti tam tikrų rūšių ir 
gilėse (lyg proto netekę), 

karčiamų savininkai ne- 
ti gauti sau reikalingo 
degtinės savo bizniui.

susidaro negerumų— 
ti biznius, mokėti lai- 

o negauna prekės iš kii 
ųsidaro jų ineigos. 
['■žmonių jkvaišimo pirkti 

šymet per 10 mėnesių 
Valstijoje degtinės parda- 
-pašoko 28 nuošimčiais.

JI Alaska ištyrinė- 
i žmonės buvo Rusai, 

i ir čirikov. Pirmutiniai 
nonės Alaskoje apsigy 

rie Kodiak, 1783 metais

ILENEWS

ighting Freighters”
ilma kuri atvaizduoja lavi- 
otikius ir pavojus kokiuo- 
a karo meto prekinių laivų 

ji vadinama “Fighting 
', pradedama rodyti Tele- 

etere penktadienį.,
arbi filmą tai konfidencia- 

zdai atskleidžianti Hitlerio 
ihulkmenas apie submarinų 
iem pusėm Atlantiko ir pa- 
t submarinų skandinamus

ERIOR BEAUTY SHOW!
7013 SUPERIOR j

;čiu draugus ir pažystamus pasižmonėti

ena nauja filmą vaizduoja 
ado karo frontą, mušius su 
is, ir šiaip kiti smulkus 
vaizdai iš Amerikiečių vei-

FELIX GAIŽUTIS 
*

Užeiga 7920 ST. CLAN

Upon a
Honeymoon”

, pilna juoko romansas- 
kurios dalykas dedasi ka- 

notoj Europoj, “I 
oon”, yra nauja

_ fe "kurioje j
ir Ginger Rogers, pradeda- 

i Hippodrome Theatre, ket- 
Gruodžio 24.

s apima Amerikos žinių 
skelbėją, kuris be pasek- 

fengiasi suardyti savo gražios

jarono. Prie tų vedybų eina- 
džiausiomis painiavomis, bet 
apsivedimo ta panelė patiria 

3 tituluotas vyras yra Hitle- 
arbiausias agentas kurio "~ 
“suminkštinti” mažasias 
uošiani jų užpuolimą. E . ---------------t
sfono Darbininkai
Laro Tarnyboje
Ohio Bell Telephone Compa- 
arbininkų skaičius iš įvairių 

dalių patekęs į šalies gin- 
jiegas pasiekė 1,000 kuomet 

K-. Hausler, T9 metų, nuo T A V E D M (ladys Af&nue, Lakewood, te- 1 zn v !■ l\ Ii į suvedėjas, įsirašė į U. S.
Pasitikto 1943 metus a|į .. .^kompanijos Clevelanlo Divi-

apima Cuyahoga, Geauga 
apskritis, turi 349 Ohio Bell 

ir tarnautojus visose 
nėse šakose.

iniu laiku Ohio Bell turi 
^2,000 darbininkų ir tarnau- 
oje valstijoje, iš kurių apie 

vyrai. Nors nekurios tar
ytojo į WAACS ir WA- 
eik visi kurie dėvi unifor- 

i vyrai. Pastari! dviejų me- 
je didžiausias skaičius vyrų 
bmpanijoje buvo apie 470.0.
kia kad daugiau negu vie- 

' kiekvienų penkių vyrų šios 
jos darbininkų dalyvauja 

to laiko kai ši šalis pradė- 
B karui.
■kordas pasidaro dar reikš- 

kada pasvarstai jog Ohio 
i didelį skaičių darbininkų 
učių eiles metu Bell Sys- 
eurie yra jau virš drafto am-

reikėjo ir tikėtis , kad di- 
skaičius musų darbininku 

H Signalinį Korpusą”,- sako 
Eide, Ohio Bell preziden-

hio Korpuso viršininkai ir 
Era. karo frontuose visame 

jungianti Suvienytu Val- 
inijas Į vieną ryšį didžiau- 

litarinėje komunikacijoje ką 
kada žinojo. Nežiūrint kas 
jie palaiko komunikacijos 
iriras kad ‘susinežimai pra-
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40

40

40

40

40
40

40
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40

WADE PARK SPAGHETTI INN Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

COCKTAIL BAR
Real Italian Style Spaghetti 

<
6920 22 WADE PARK AVE.

John Nuzzo, Prop.

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai šventėse 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

DR. A. F. SADD

. ... Geriausi švenčių ir aNujų Metų Linkėjimai! ...

JOHN MART8NICH HARDWARE
Paints. WallpapA’, Plumbing Supplies, Sporting Goods

1085 East 79th St. .. HEnd. 0135
Kampas Bellevue Ave.

Linkime musų’ rėmėjams Lietuviamst

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

SCOTT’S 5s 10c, ETC. STORES
7036 Superior Avenue

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Geriausios rūšies gėlės, pjautos ir puoduose, Kalėdų 

stalui. Didelis pasirnkimas visokių žiedų. Kainos že
mos. Dykai pristatoma.

JAS. SLAPNIK, SR. FLORIST
6102 St. Clair Avenue

ir Naujų Metų Šventese

WEBER’S
8521 Hough Ave. CEdar 9579

MUSU BARBECUED MXSOS IR VIŠTIENA YRA 
PRAGARSĖJUS VISAME MIESTE.

Naudojam Tiktai Geriausias Mėsas Musų 
Patiekiamuose Valgiuose

Mes Specializuojam Sekmadienio Pietumis

40

40

4#

40
40

401 

401 

401 

40

40 

40 

401 

40<

40 
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THE FLEMING FURNITURE CO
7411 ST. CLAIR AVENUE

Edward A. Weiss, Mdr. HEnd. 8899

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

NEW METHOD LAUNDRY 
6710 Lexington Avenue

STUDNEY S SERVICE STATION
GASAS, ALIEJUS. TAISYMAS

6602 Superior Ave. Lietuvių Kaimynystėje
f

Linksmų Kalėdų
R, ir

Laimingų Naujų Metų!

PARKWOOD
HOME FURNISHINGS

CHARLEY’S PENNY STORE
7405 WADE PARK AVE.

TOEDTMAN and
PHARMACISTS

ADDISON SQUARE MARKET
7400 Wade Park Avenue

Linkime musų rėmėjams Lietuviams

Linkmsų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

ANTHONY USS
Cigarai, Cigaretai, Ice Cream

C502 Superior Ave. ENdicott 9711

KALĖDINIAI PYRAGAI
Mes turim puikiu Kalėdiniu pyragu Europiniu kepėjų 
darbo ir Europiniu stilium ir visais Europos 
pagamintų, 
tės čia.

Jeigu norit ko nors skirtingesnio
metodais 
kreipki- 

toO)

Skersai

KARGER S BAKERY
9022 SUPERIOR AVENUE 

gatvę nuo St. Thomas Aquinas bažnyčios

Liteli.
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Kalėdų ir Laimingų Naujų

N DERBY NIGHT CLOI 
ay LORAIN, OHIO TeW 

ika Užeiga. L. Danevičienė, M

?ETHERED’S
OS RŪŠIES KEPTUVĖ

SAVO KALĖDINIUS
Kgus IR DUONĄ ČIA

isoki Pajai, Pyragaičiai 
'EFFER RIEŠUTAI 
visi kitoki keptuvės 

dalykai

22 Superior Avė
one: HEnderson 5310

-- ------

KALĖDOS - DOVANU LAIKAS
KALĖDINIŲ DOVANŲ PASIŪLYMAI

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis, nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE . ENdicott 1763

I 
] 
I 
J 
I 
J 
n 
ĮJ 
J

SLIPAI — PAJAMAS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
PANDORA BOXES nuo $5.00 aukščiau.

Nosinaitės, Revlon Manicure Setai. Kosmetika 
Puikios moteriškos kojinės. Mašnelės $1 iki $10.

GRDINA SHOPPE
6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800

Daugumui yra malonu pasi
kalbėti stf musų “sėneliais ir iš 
jų išgirsti šį-tą apie praeitį.

Turėjau ir aš progos pasi
kalbėti su Jonu Kudirka. Se
nelis jau turi 80 metų, bet dar 
tvirtai laikosi; sako,’krūtinė ir 
viduriai tvarkoj, tik kojos pa
vargsta. • ? k ( -j.

Amerikoje, Clevelande, gy
vena jau 53 metus atvyko 
prie Prezidento H-arrisono. Sa
ko, Clevelando apielinkės buvo 
tik pelkės ir dumblynas, o da
bar!

Clevelandan atvykęs, dirbo 
ant Clark gatvės ir uždirbda
vęs 9 centus valandai. Šeimo
je turėjo 8 vaikus, 5 jų mirė, 
trys gyvi. Senukas sako iš vai
kų visai naudos neturėjęs; jie 
kaip tai dar jo namuką 1917 
metais pasisavinę. Jeigu ne 
dvi pensijos kurias dabar gau
na, sako turėtų elgetauti.

Gaila ir liūdna pasikalbėti 
su gyvenirpą baigiančiu musų 
kolonijos ilgamečiu darbuoto
ju.

Įdomu pažymėti kad senu
kas yra tikras musų garsaus 
Dr. Vinco Kudirkos giminie- , 
tis (brolio sūnūs).

Atsisveikinant jis mane už- < 
;ikrino: sako, mamytė mirė 96 ;

metų, tėvelis 98, o aš gyven
siu iki 100 metų!

Ilgiausių metų, mielas sene
li. Lietuvos Sunuš.

[

Bėgkit Pirkt (jeiesat 
žiopli), Sako Pritruks

Degtukų
Karo Darbo Taryba tikrina, 

jei žmonės neapsieis taupiai su 
degtukais, gali jų pritrukti.

Kariuomenė ir kitos šalys 
kurioms Amerika pagalbą tei
kia, sunaudoja nuolat daugiau « 
degtukų, tuo gi tarpu suvaržo
ma degtukų darymui reikalin
ga medega ir suretėjo darbi
ninkai. Svarstoma budai kaip 
galima butų sutaupyti degtu
kams naudojamas medegas.

L • ta,- -

Ligoninėse Gimdyti Nė- 
v' ra Jau Vietų

Visose Clevelando ligoninėse 
pristigo vietų gimdymų sky
riuose. Daug kūdikių gema ir 
tūlą laiką turės gimti namuose.

Bent ateities garsus žmonės 
ir prezidentai galėš pasigirti 
kad toje ir toje bakūžėlėje jie 
gimė. Šios gentkartės miestų 
gyventojai daugiausia gimę li
goninėse ir neturės kuo pasi
didžiuoti savo gimimo vietos 
atžvilgiu.

rintumet

dutumet savo virtuvę 

gaso pečium šaltomis

dienomis kai GASAS

yra reikalingas Karo 

Industrijoms.

Tiktai DAUGIS gaso pečiu visoje musu sistemoje su- r-.,.-.ii.; --rr~. « .1 - jn.-'1
daro blogumą tais staiga atšalusiais žiemos rytais, ka
da 
m i

tūkstančiai virtuvių pečių vienu kartu esti uždega- 
apšildymui virtuvės, furnasui Į pagalbą.

, t

,Mes dedame visas pastangas, kiek galime padaryti, 
ištisą naktį. patenkinti reikalavimą visų musu kostume- 
rių — ir tuo pat laiku išpildyti sunkius reikalavimus ly
giai svarbių ir butinu karo industrijų.

Namams kurie apšildomi vien tiktai gazu, papras
tai reikalinga prisilaikyti dienomis ir naktimis kada bu
na nepaprastai šaltas eras, sekančių nurodymų:

Laikykit savo namą nors 5 laipsniais 
vėsesni negu paprastai laikei, iki šis 
oras sušvelnės.

Laikykit uždarytus ir nešildykit tų 
kambarių kurie nereikalingi.

Naudoki!! ugniakurj (fireplace) ap- 
čildymui jeigu jisai nevartoja gazą, 
bet prisukit gasą 'savo furnase tuo 
atveju.

Prisilaikyki! šito kad galima butų suteikti karo , in
dustrijoms būtimi reikalingo gaso lokiuose išimtinai 
šaltuose žiemos laikotarpiuose.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus.

Kampas Superior ir 13 Street ENdicott 5025

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: M Ain 1773.

Norėdanii pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance- reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgočio./ Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojamą- Kreipkitęs.į ipane telefonu arba, asmeniškai.

. į, , .— l-mi, t----- .------—____■„ irk J____ '__■■ . ------- - - „ , ■ . -
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Kviečiame Visus | Puikų Programą
J Sekm. Gruodžio 27

Atminkit: tai bus Trečią

Nepadarykit klaidos, Dirvos 
Kalėdinis programas Lietuvių 
salėje bus trečią Kalėdų dieną, 
sekmadieni, Gruodžio 27, nuo 
6:00 vai. vakare (ne kurią ki
tą dieną).

Programas bus Kalėdinėje 
dvasioje, su gražiomis Kalėdi
nėmis dainomis, muzika, ir ki
tokia puikia muzika ir daino
mis. Programą išpildys grupė 
parinktų musų meno jiegų, ku
rių atvaizdai telpa šiame pus
lapyje, su priedu Ukrainiečio 
Dimitri Chutro- baleto šokikų.

Scena bus papuošta puikiai, 
Kalėdų eglaite ir kitais papuo
šalais.

Pirmą kartą Lietuvių salėje 
girdėsite dvi naujas daininin
kes — Juliann Luiza, Petro ir 
Lavinos Luizų jaunametę duk
relę, ir p-lę Violet Cypas. Jau
nų naujų meno jiegų Clevelan- 
da nepritrūksta ir Dirva jas 
patiekia jums.

Šio . programo bėgiu bus pa
geidimas Lietuvių tėvų ir mo
tinų kurių sunai ar dukterys 
tarnauja Amerikos karo jiego- 
se. Daug tėvų jau užsiregis
travo šiai iškilmei.

Užsiregistruokit ir jus kiti 
kurie turit vaikus tarnyboje.

Kurių tėvų bus parvykęs tai 
dienai kareivis prašome atsi
vesti ji j salę, jam Įžanga bus 
nemokamai

Kurie tėvai galėję i;ąsis ką 
turi daugiausia sūnų tarnybo
je tie gaus $5 piniginę dovaną, 
kiti gaus $3, o trečia dovana 
bus $2.

GAUKIT TIKIETUS. Dir
vos prenumeratoriai kurie už
simokės už 1943 metus gaus Į 
Kalėdini programą vieną tikie- 
tą dovanai, kitus gali pirkti po 
25c savo šeimos nariams, Ad
ministracijoje iki 8 vai. šešta
dienio vakare.

Prie durų, tikietai bus po 50c 
ir taksai ekstra.

Dirvos administracija bus 
atdara šeštadienį, Gruodžio 26, 
visą dieną, iki 8 vai.

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
STASIUI STEPŠIUI

šiuomi sveikinam Stasį Step- 
šį, kuris serga miesto ligoninė
je, su šventėmis. Žinome kad 
jau nusibodo sirgti ir norėtu
me kad butų su mumis šių 
švenčių proga.

Sveikina jo žmona, vaikai ir 
giminės su Kalėdomis ir Nau
jais Metais ir linki sulaukti 
kitų metų.

SERGA AND. URBŠAITIS
Andrius Urbšaitis, barberys, 

susirgo virš savaitė laiko ir 
. pasidavė į Polyclinic Ligoninę 

operacijai. Po operacijos jau 
taisosi. Linkime greitai pa
sveikti.

•ŽIEMA ATSILEIDO. Gili 
ankstyva šio meto žiema su ga
na stipriu šalčiu laikėsi iki 
Gruodžio 22 ir tą dieną pradė
jo iš ryto lyti. Oras sumink
štėjo, tačiau pasidarė neapsa
komai slidu kai ant sniego ir 
ledo dar palijo.

Nuo Lapkričio 27 per ketu
rias savaites šios žiemos pra
džios temperatūra vidutiniai 
buvo po 10 laipsnių žemesnė 
negu normaliai buna.

Miesto valdybos fondas snie
gui nuvalyti išsibaigė, gatvės 
liko užverstos sniegu.'

Visą šalį apdengė gilus snie
gas, o nekuriose dalyse šaltis 
buvo visai didelis,

Kalėdų dieną. Programo pradžia lygiai 6:00 vai.

Jiedu Dalyvaus Kalėdiniame Programe

Dirvos Iškilmingas metinis

MINIS UI
ietuvių Saleje

MIRIMAI

Albina ir Alfonsas Macyauskai 
dalyvauja Dirvos programe Lietuvių salėje Gruodžio 27

ANTANAS LITVINAS
Antanas Litvinas, 63 metų, 

mirė Gruodžio 20, palaidotas 
24 d., su pamaldomis Šv. Jur
gio parapijoje. Buvo nevedęs.

Paliko čia tik pusbrolius ir 
pusseserę, Lietuvoje seserį Ma
rę Botyrienę.

Paėjo iš Padovinio, Daukšių 
par., Marijampolės ap.

Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas ir rėmėjas.

KAZYS RUGIENIUS
Kazys Rugienius, 60 metų, 

mirė Gruodžio 21, laidojamas 
24 d.

Paėjo iš Pustapėdžių k., Vil
kaviškio par.

Liko žmona, Magdalena, ir 
vaikai; Theresa Kelly, Alice 
Kluth, Aldona Kulow ir Vla
das.

Jų abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

ONA ZINKEVIČIENĖ
Ona Zinkevičienė, 46 m., mi

rė Gruodžio 11, palaidota 16 d.
Paėjo iš Suvalkijos nuo Ma

rijampolės, Amerikoje išgyve
no apie 30 metų. '

LANKĖSI AKRONIEČIAI
Dirvos Administrasijoje lan

kėsi K. Baublys su žmona iš 
Akrono. Jie apmokėjo savo 
ir nekuriu savo draugų prenu
meratas Akrone ir kitur ir pa
sirinko gražių kalendorių.

LANKĖSI KAREIVIAI
Pereitą savaitę pas slivo te

tą Agotą Sadauskienę viešėjo 
Lieut. Juozas Pranis, iš U. S. 
Navy. Jis dalyvavo laidotuvė
se savo pusbrolio Jurgio Bar
mans.

Lieut. Pranis gyveno Cleve- 
lande ankstesniais laikais. Da
bar prisilaiko Norfolk, Va. Ka
ro laivyne baigia jau 36 metus.

Kėlios šeimos Lietuvių su
silaukė savo kareivėlių pavie- 
šėjimui keletui dienų šios sa
vaitės pradžioje, bet jų visi ne
išbuvo ir iki Kalėdų, turėjo iš
važiuoti atgal,

VICTORY FUND 
DAVĖ 192 MILIJO

NUS DOLARIŲ

Victory Fund vajus, pradė
tas Gruodžio 1, per tris savai
tes Clevelande pravestas iki 
pasekmingo galo. Cuyahoga 
apskričiui ir Clevelandui buvo 
nuskirta sukelti 170 milijonų 
dolarių, surinkta gi 192 mili
jonai !

Kalėdų Diedukas nuneš Dė
dei Šamui labai sunkų maišą 
pinigų iš Clevelando!

Per Dirvą pirko War Bonds 
dar šie:

Zita Jean Mačiulis — tris po 
$25.

Jonas Šležus, iš Milford, O., 
$100 vertės.

Gaukit Savo 1943 Me
tams Kalendorių

Jūsų laukia gražus 1943 sie
niniai Kalendoriai — ateikit 
užsimokėti už 1943 metus pre
numeratą ir gausit vieną dova
nų. \

• MIESTO didžiajame pašte 
buvo sustreikavę 30 nuolatinių 
pašto tarnautojų, kurie sutruk
dė žymiai siuntinių ir laiškų 
išskirstymą.

: AN IDEAL
į CHRISTMAS GIFT i
: FOR DAD, BROTHER, ■ 

or SWEETHEART
Į OVERCOATS |

i 22*5°and up į 

Ready to Wear
| TOPCOATS Į 

13.z5 and up :
Buy Direct and Save ■ 

BRAZIS I 
BROS.

CLOTHES Į 
6905 Superior Ave.

15602 Waterloo Rd. B

Open Evenings. į

Štai kas Dalyvauja Programe, tarp jų keletas visai naujenybes:

VIOLET CYPAS - Soprano DIMITRI CHUTRO šokikai 

BRONĖ RASIULYTĖ — kontralto EMMA MEIER — sopr.

PETRAS ir ALVINA LUIZA! ir jų dukrele JULIANN 
ALFONSAS ALBINA MACYAUSKAI

Violet Cypas

Visus į Puikų Programą Sekm. Gruodžio 27

Šokiai prasidės 8:30 vai. Albertas Nemanis ir jo orkestras.
Programas bus gražus, įspūdingas, Kalėdinėje ir patrioti
nėje dvasioje. Pabaigoje bus pagerbimas Lietuvių tėvų 
kurių vaikai tarnauja ginkluotose Amerikos jiegose.

Pradžia 6 v. Sale atdara 5 v. Įžanga 50<

Kviečiame

DUOK JAM KALĖDŲ DOVANA
KURI JĮ PATENKINS i

-• Manhattan Marškinius
© Portis Skrybėlę
• Superba Kaklaraištį
© Art Pirštines

Vaikams . , . Mackinaws, Finger-Tips, Coats į
Visokią spalvų ir dydžių

FRANK BELAJ I
MEN’S WEAR

6205 St, Clair Avenue

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

Bronė Kasiulytė 

_.....™........‘___ »

Juliann Luiza, nepilnai 5 metų, dainininkė

f % -į » i £ i i 1 1

DOVANOS KURIOS SAK(

Linksmų Kaledi
Padovanokit Savo Vyrui, Sunui ar Vaikinu

PIRŠTINĖS
Didelis pasirinkimas šiltų ii 
pamušalo pirštinių. Užsin 
narnos ir susegamos, įnii 

spalvų.
$1.95 ir $2.50
MARŠKINIAI

Pasirinkimas iš daugybės s 
vų ir gražių marginių, b 
balti.

$1.95 ir $2.50 
KAKLINIAI

Mufflers yra visada mėgi 
dovana. Gražus balti rayoi 
puikus vilnoniai.

$1.50 ir $2.00

su kožnu pirkiniu. DYK 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. ** ’

SKRYBĖLĖS
Gerai žinomų išdirbysčių kaip 
tai Kingsley, Barclay ir Fair
fax. Visokių spalvų ir pavida
lų bei brylių didumo.

$3.95 ir $5.00
KAKLARAIŠČIAI

Kaklaraiščiai kokius mėgs visi 
vyrai. Gražių stilių ir spalvų. 
Didelis pasirinkimas.
65c 2 už $1.25

SWEATERIAI
Dviejų svalvų, susegamų stilių 
ir visokių spalvų kombinacijų. 
Tai nauji ir kitokesni.

$3.95
DYKA! GREEN stamps

THE KRAMER & REICH CO.;
7010 Superior Ave Atdara Vakari


